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Prawdziwe włoskie espresso każdego dnia

dzięki filtrowi ciśnieniowemu Crema

Ręczny ekspres do kawy Saeco oferuje miłośnikom tradycyjnego parzenia

wszystko, czego potrzebują do przygotowania doskonałego espresso.

Opatentowana technologia filtra ciśnieniowego Crema zapewnia trwałą,

wyśmienitą piankę w każdej filiżance.

Prawdziwe włoskie espresso

Uchwyt filtra ciśnieniowego Crema

Pompowanie pod ciśnieniem 15 barów

Podgrzewacz do filiżanek

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

ekspres do kawy ze stali szlachetnej
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Zalety

Filtr ciśnieniowy Crema

Specjalny filtr Crema to gwarancja trwałej,

pysznej pianki — bez względu na to, jaki

gatunek kawy wybierzesz.

Kawa mielona i saszetki

Wygodne rozwiązanie — masz do wyboru

kawę mieloną i saszetki

Pompowanie pod ciśnieniem 15 barów

Wysokie ciśnienie zawsze wydobywa pełny

aromat ze zmielonych ziaren kawy

Podgrzewacz do filiżanek

Dzięki tej funkcji możesz nie tylko

przechowywać filiżanki i szklanki do espresso

na ekspresie do kawy. Są one także wstępnie

ogrzewane, co sprawia, że możesz jeszcze

lepiej poczuć aromat i cieszyć się trwałą

pianką.

Ergonomia na co dzień

Trzeba uzupełnić kawę mieloną lub wodę albo

opróżnić filtr lub tackę ociekową – wszędzie

masz łatwy,bezpośredni dostęp.

Pełna stal szlachetna

materiały wysokiej jakości gwarantują

wytrzymałość i łatwość czyszczenia

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!
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Dane techniczne

Dane techniczne

Materiał bojlera: Stal szlachetna (nierdzewna)

Ciśnienie wody w pompie: 15 barów

(doskonałe espresso)

Obsługiwane rodzaje kawy: Saszetki z kawą,

Kawa mielona

Kraj pochodzenia: Wyprodukowano w

Chinach, Zaprojektowano we Włoszech

Moc: 950 W

Długość przewodu: 80 cm

Właściwości

Zgodność z filtrem Brita: Opcjonalnie

Ogrzewacz filiżanek

Uchwyt filtra: Filtr ciśnieniowy „Crema”

Dysza gorącej wody / pary

Interfejs: Obrotowy przełącznik

Obsługa saszetek

Pannarello: Stal szlachetna

Jednoczesne parzenie

Serwis

2 lata gwarancji

Wzornictwo

Kolor: Stal szlachetna

Materiały i wykończenie: Stal szlachetna

Waga i wymiary

Pojemność zbiornika wody: 1,25 l

Maksymalna wysokość filiżanki: 75 mm

Waga produktu: 4 kg

Wymiary produktu (dług. x głęb. x szer.):

200 x 265 x 297 mm
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