
 

 

Saeco Poemia
Ręczny ekspres do 
kawy

• Class
• Klasyczny spieniacz do mleka
• Stal szlachetna / czarny

HD8325/79
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rawdziwe włoskie espresso każdego dnia
ięki filtrowi ciśnieniowemu Crema
czny ekspres do kawy Saeco oferuje miłośnikom tradycyjnego parzenia wszystko, 
ego potrzebują do przygotowania doskonałego espresso. Opatentowana technologia 
ra ciśnieniowego Crema zapewnia trwałą, wyśmienitą piankę w każdej filiżance.

Prostota i szybkość obsługi
• Możliwość wyboru między kawą mieloną a saszetkami
• Pyszna mleczna pianka dzięki klasycznemu spieniaczowi do mleka
• Ergonomiczna obsługa na co dzień

Do codziennego użytku
• Wytrzymałe materiały wysokiej jakości
• Podgrzewacz do filiżanek



 Kawa mielona i saszetki

Wygodne rozwiązanie — masz do wyboru kawę 
mieloną i saszetki

Klasyczny spieniacz do mleka

Ekspres do kawy Saeco jest wyposażony w klasyczny 
spieniacz do mleka nazywany „Pannarello”. Spieniacz 
wytwarza parę — należy go zanurzyć w mleku, aby 
przygotować cudowną piankę. Wyzwól w sobie 
baristę, przygotowując pyszne napoje mleczne w 
tradycyjny sposób!

Wytrzymałe materiały wysokiej jakości

Obudowa ręcznego ekspresu do kawy Saeco została 
wykonana z wysokiej jakości trwałych materiałów.

Ergonomia na co dzień

Trzeba uzupełnić kawę mieloną lub wodę albo 
opróżnić filtr lub tackę ociekową – wszędzie masz 
łatwy,bezpośredni dostęp.

Podgrzewacz do filiżanek

Wstępnie ogrzewane filiżanek powoduje lepsze 
uwalnianie aromatu i pozwala cieszyć się trwałą 
pianką.
Dane techniczne
HD8325/79

Zrównoważony rozwój
• Zużycie energii podczas parzenia: 950 W

Informacje ogólne
• Liczba filiżanek w tym samym czasie: 2
• Przeznaczone dla modeli: Kawa mielona
• Funkcje specjalne: Ręczny spieniacz do mleka 

Pannarello, Funkcja pary, Funkcja gorącej wody
• Łatwość i komfort użytkowania: Podgrzewacz do 

filiżanek, Wyjmowana tacka ociekowa
• Łatwe czyszczenie i konserwacja: Opcjonalny filtr 

wody Brita
• Napoje kawowe: Ekspres do kawy

Wykończenie
• Materiał bojlera: Aluminium
• Materiał tacki ociekowej: Stal szlachetna
• Materiał korpusu: Stal szlachetna i plastik
• Materiał przystawki Pannarello: Stal szlachetna
• Materiał zbiornika wody: Plastik

Kraj pochodzenia
• Miejsce produkcji: Chiny

Serwis
• 2 lata gwarancji

Dane techniczne
• Ciśnienie pompki: 15 barów
• Maks. wysokość filiżanki: 75 mm
• Bojlery wody: 1
• Napięcie: 230 V
• Częstotliwość: 50 Hz
• Długość przewodu: 0,8 m
• Pojemność zbiornika wody: 1,25 L

Wzornictwo
• Kolor: Stal szlachetna i czarny

Waga i wymiary
• Waga produktu: 4 kg
• Wymiary produktu (S x G x W): 

200 x 265 x 297 mm
•
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