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Každý den autentické italské espresso
s tlakovým filtrem Crema

Kávovar Saeco Poemia nabízí nadšencům pro tradiční přípravu kávy vše pro

dokonalé každodenní espresso. Patentovaný tlakový filtr Crema zaručuje

dlouhotrvající lahodnou pěnu při každém použití.

Autentické italské espresso

Tlakový filtr Crema

15barové čerpadlo

Ohřívač šálků

Jednoduchost a rychlé používání

Mletá káva a snadné podávání espressa (E.S.E.)

Lahodná mléčná pěna s klasickým napěňovačem mléka

Ergonomie pro každodenní provoz

Každodenní použití

espresovač z nerezové oceli
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Přednosti

Tlakový filtr Crema

Tento speciální filtr Crema zaručuje

dlouhotrvající lahodné aroma

Mletá káva a snadno podávání

S tímto kávovarem se můžete rozhodnout mezi

mletou kávou a kapslemi systému snadného

podávání espressa (E.S.E.).

15barové čerpadlo

Vysoký tlak zajišťuje plnou extrakci celého

aromatu mleté kávy za všech okolností

Ohřívač šálků

Tato funkce umožňuje nejen ukládat šálky a

sklenice přímo na espresovači, ale také je

předehřívá a umožňuje tak ještě lepší rozvinutí

aromatu a zaručuje dlouhotrvající cremu

Ergonomie každý den

Doplňování mleté kávy nebo vody,

vyprázdnění filtru nebo nádobky na

odkapávání. Všechny součásti jsou přímo

přístupné pro co nejvyšší praktičnost.

Klasický napěňovač mléka

Tento espresovač Saeco disponuje klasickým

napěňovačem mléka, kterému baristé říkají

„Pannarello“. Distribuuje páru a je nutné jej

ponořit do mléka, abyste vytvořili báječnou

mléčnou pěnu. Osvoboďte v sobě skrytého

baristu a připravte si lahodné mléčné speciality

tradičním způsobem!

Celonerezový

prvotřídní materiál pro dlouhou životnost a

snadné čištění
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Specifikace

Technické údaje

Materiál bojleru: Hliník

Tlak vody v čerpadle: 15 bar (perfektní

espresso)

Podporované typy kávy: Kávové kapsle E.S.E.,

Mletá káva

Země původu: Vyrobeno v Číně, Navrženo

v Itálii

Spotřeba: 950 W

Délka kabelu: 80 cm

Funkce

Kompatibilní s filtry Brita: Volitelné

Držák šálků: Ano

Držák filtru: Tlakový filtr „Crema“

Horká voda / Parní tryska: Ano

Rozhraní: Otočný přepínač

Vhodné pro sadu kapslí E.S.E.: Ano

Hubice pannarello: Nerezová ocel

Simultánní příprava: Ano

Servis

2letá celosvětová záruka: Ano

Design

Barva: Nerezová ocel

Materiály a povrchová úprava: Nerezová ocel

Hmotnost a rozměry

Kapacita nádržky na vodu: 1,25 l

Maximální výška šálku: 75 mm

Hmotnost výrobku: 4 kg

Rozměry výrobku (D x H x V): 200 x 265 x

297 mm
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