
 

Χειροκίνητη μηχανή

εσπρέσο

Poemia

  Κλασικό εξάρτημα για αφρόγαλα

Μαύρο

 

HD8423/11

Αυθεντικός ιταλικός espresso κάθε μέρα
Με φίλτρο για κρέμα υπό πίεση

Η χειροκίνητη εσπρεσομηχανή Saeco προσφέρει στους παραδοσιακούς όλα όσα

χρειάζονται για την καθημερινή παρασκευή του ιδανικού εσπρέσο. Το πατενταρισμένο φίλτρο

πίεσης προσφέρει πεντανόστιμη κρέμα που διαρκεί, σε κάθε φλιτζάνι.

Απλά και γρήγορα

Κατάλληλη για αλεσμένο καφέ και για ταμπλέτες

Υπέροχο αφρόγαλα χάρη στο κλασικό εξάρτημα

Εργονομία για καθημερινές λειτουργίες



Χειροκίνητη μηχανή εσπρέσο HD8423/11

Χαρακτηριστικά Προδιαγραφές

Αλεσμένος καφές και ταμπλέτες

Μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ αλεσμένου καφέ και

καφέ σε ταμπλέτες

Καθημερινή εργονομία

Συμπλήρωση καφέ σε σκόνη ή νερού, άδειασμα του

φίλτρου ή του δίσκου συλλογής σταγόνων. Όλα τα

διαμερίσματα είναι άμεσα προσβάσιμα για μέγιστη

ευκολία.

Κλασικό εξάρτημα για αφρόγαλα

Η μηχανή εσπρέσο Saeco συνοδεύεται από το

κλασικό εξάρτημα για αφρόγαλα, το οποίο οι barista

αποκαλούν "Pannarello". Απελευθερώνει ατμό και

πρέπει να το βυθίσετε σε γάλα για να ετοιμάσετε

υπέροχο αφρόγαλα. Ελευθερώστε τον barista που

κρύβετε μέσα σας, δουλεύοντας το γάλα με τον

παραδοσιακό τρόπο για να ετοιμάσετε τις δικές σας

μοναδικές συνταγές!

Χώρα προέλευσης

Κατασκευάζεται στην: Κίνα

Βιωσιμότητα

Κατανάλωση ρεύματος κατά την παρασκευή: 950 W

Γενικές προδιαγραφές

Ευκολία χρήσης και άνεση: Αποσπώμενος δίσκος

περισυλλογής υγρών, Δίσκος για ζέσταμα

φλιτζανιών

Εύκολο καθάρισμα και συντήρηση: Προαιρετικό

φίλτρο νερού Brita

Ροφήματα καφέ: Espresso

Κατάλληλη για τα μοντέλα: Αλεσμένος καφές σε

σκόνη, κάψουλες

Φλιτζάνια ταυτόχρονα: 2

Ειδικές λειτουργίες: Επιλογή ατμού, Χειροκίνητο

εξάρτημα για αφρόγαλα Pannarello

Φινίρισμα

Υλικό δίσκου περισυλλογής υγρών: Πλαστικό

Υλικό θήκης φίλτρου: Ανοξείδωτο ατσάλι και

πλαστικό

Υλικό μπόιλερ: Ανοξείδωτο ατσάλι (ίνοξ)

Υλικό κατασκευής δοχείου νερού: Πλαστικό

Υλικό panarello:

Πλαστικό

Υλικό κυρίως σώματος: Πλαστικό

Σέρβις

Διετής εγγύηση διεθνώς

Τεχνικές προδιαγραφές

Μπόιλερ νερού: 1

Συχνότητα: 50 Hz

Τάση: 230 volt

Χωρητικότητα δοχείου νερού: 1,25 Α

Μέγιστο ύψος κύπελλου: 75 χιλιοστά

Μήκος καλωδίου:

0,8 ιγ

Πίεση αντλίας: 15 Bar

Σχεδίαση

Χρώμα: Μαύρο

Βάρος και διαστάσεις

Διαστάσεις προϊόντος (ΜxΒxΥ): 200 x 265 x

297 χιλιοστά

Βάρος προϊόντος: 4 κ.
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