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Elke dag authentieke Italiaanse espresso
Met hogedrukfilter voor crèmelaagje

Het Saeco Poemia-koffiezetapparaat biedt voorstanders van de traditionele

bereidingswijze alles voor een perfect kopje espresso. Het gepatenteerde

hogedrukfilter staat elke keer weer garant voor een heerlijk crèmelaagje.

Authentieke Italiaanse espresso

Houder voor hogedrukfilter voor crèmelaagje

Pomp voor druk van 15 bar

Kopjeswarmer

Eenvoudig en snel in gebruik

Geschikt voor gemalen koffie en pads

Heerlijk melkschuim dankzij de klassieke melkopschuimer

Ergonomisch in dagelijks gebruik

Voor dagelijks gebruik

Roestvrij stalen espressomachine



Handmatige espressomachine HD8327/91

Kenmerken

Hogedrukfilter voor crèmelaagje

Het speciale filter voor crèmelaagjes staat elke

keer weer garant voor een heerlijk

crèmelaagje, welke koffiemelange u ook kiest.

Gemalen koffie en pads

Om het u gemakkelijker te maken, kunt u

kiezen tussen gemalen koffie en pads

Pomp voor druk van 15 bar

De hoge druk zorgt ervoor dat het aroma van

de koffiebonen altijd volledig in de koffie

terechtkomt.

Kopjeswarmer

Met deze functie kunt u niet alleen uw

espressokopjes en glazen direct op de

espressomachine bewaren, maar worden ze

ook nog eens voorverwarmd, zodat het aroma

nog beter tot zijn recht komt en u lang kunt

genieten van het crèmelaagje.

Dagelijks ergonomisch

Of u nu gemalen koffie of water wilt bijvullen of

het filter of de lekbak wilt legen, alle

onderdelen zijn eenvoudig toegankelijk voor

maximaal gebruiksgemak.

Volledig roestvrij staal

Hoogwaardig, duurzaam materiaal dat

eenvoudig kan worden gereinigd.

Klassieke melkopschuimer

Deze Saeco-espressomachine beschikt over de

klassieke melkopschuimer die barista's een

"Pannarello" noemen. Deze opschuimer geeft

stoom af en wordt in melk ondergedompeld

om prachtig melkschuim te bereiden. Geef de

barista in u de vrijheid en maak heerlijke

melkspecialiteiten op de traditionele manier!
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Specificaties

Technische specificaties

Boilermateriaal: Aluminium

Waterdruk in pomp: 15 bar (perfecte espresso)

Geschikte koffiesoorten: Coffee pads,

Gemalen koffie

Land van herkomst: Geproduceerd in China,

Ontworpen in Italië

Vermogen: 950 W

Snoerlengte: 80 cm

Kenmerken

Compatibel met Brita-filter: Optioneel

Kophouder

Filterhouder: Hogedrukfilter voor crèmelaagje

Heetwater-/stoomtuit

Interface: Draaischakelaar

Geschikt voor koffiepads

Pannarello: Roestvrij staal

Gelijktijdig koffiezetten

Service

2 jaar wereldwijde garantie

Ontwerp

Kleur: Roestvrij staal

Materialen en afwerking: Roestvrij staal

Gewicht en afmetingen

Capaciteit waterreservoir: 1,25 L

Maximale kophoogte: 75 mm

Gewicht van het product: 4 kg

Productafmetingen (l x b x h): 200 x 265 x

297 mm
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