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Автентично италианско еспресо всеки ден
С филтър за каймак под налягане

Кафе машината Saeco Poemia предлага на почитателите на традиционните методи всичко

необходимо за идеалната ежедневна чаша еспресо. Патентованият филтър под налягане

Crema гарантира всеки път дълготраен слой каймак с превъзходен вкус.

Автентично италианско еспресо

Филтър под налягане Crema

Помпа за налягане 15 бара

Подгревател на чашите

Лесно и бързо използване

Смляно кафе и капсули за еспресо

Вкусна млечна пяна, благодарение на класически уред за млечна пяна.

Ергономичност за ежедневна употреба

Всекидневна употреба

еспресо машина от неръждаема стомана



Ръчна машина за еспресо HD8327/99

Акценти

Филтър под налягане Crema

Специалният филтър Crema гарантира дълготраен

слой каймак с превъзходен вкус

Смляно кафе и капсули

С тази кафе машина можете да избирате между

смляно кафе и капсули за еспресо.

Помпа за налягане 15 бара

Високото налягане гарантира извличане на целия

аромат от смляното кафе

Подгревател на чашите

Той не само ви позволява да съхранявате чашите за

еспресо направо върху еспресо машината, но и ги

загрява предварително, така че ароматът да се

разгърне още по-добре и каймакът да се запази дълго

време

Ергономичност за ежедневна употреба

Зареждане на смляно кафе или вода, почистване на

филтъра или на тавичката за отцеждане - всички

отделения са лесно достъпни за максимално

удобство.

Приставка Classic за разп. на мляко

Тази еспресо машина Saeco се предлага с класически

уред за млечна пяна, който професионалистите в

правенето на кафе наричат "Pannarello". Той

разпределя пара и е потопен в млякото за

приготвяне на разкошна млечна пяна. Открийте

бариста в себе си, като приготвяте вкусни млечни

специалитети по традиционния начин!

Изцяло от неръждаема стомана

първокласни материали за дълъг живот и лесно

почистване
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Спецификации

Технически данни

Материал на парния резервоар: Алуминий

Налягане на водата в помпата: 15 бара (идеално

еспресо)

Поддържани видове кафе: E.S.E. кафе капсули,

Мляно кафе

Страна на произход: Произведено в Китай,

Проектирано в Италия

Захранване:

950 W

Дължина на кабела: 80 см

Характеристики

Съвместимост с филтър Brita: По желание

Държач за чаша

Държач на филтъра: Филтър под налягане "Crema"

Гореща вода / Накрайник за пара

Интерфейс: Въртящ се бутон

Подходяща за кафе капсули

Pannarello: Неръждаема стомана

Едновременно приготвяне

Сервиз

2 години международна гаранция

Дизайн

Цвят: Неръждаема стомана

Материали и покритие: Неръждаема стомана

Тегло и размери

Вместимост на резервоара за вода: 1,25 л

Максимална височина на чашката: 75 мм

Тегло на изделието: 4 кг

Размери на продукта (Д x Ш x В): 200 x 265 x

297 мм
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