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Každý den autentické italské espresso
Díky tlakovému crema filtru

Ruční espresovač Saeco nabízí nadšencům pro tradiční přípravu kávy vše pro

dokonalé každodenní espresso. Patentovaný tlakový crema filtr zaručuje

dlouhotrvající lahodnou pěnu při každém použití.

Jednoduchost a rychlé používání

Vhodné pro mletou kávu a kapsle

Lahodná mléčná pěna s klasickým napěňovačem mléka

Ergonomie pro každodenní provoz



Manuální espresovač HD8423/19

Přednosti Specifikace

Mletá káva a kapsle

Můžete se dle chuti rozhodnout mezi mletou

kávou a kapslemi

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. Objevte v sobě skrytého baristu

a připravte si lahodné mléčné speciality

tradičním způsobem!

Země původu

Vyrobeno v: Čína

Podpora udržitelného rozvoje

Spotřeba elektrické energie při přípravě kávy:

950 W

Obecné specifikace

Snadné použití a pohodlí: Odnímatelná

nádobka na odkapávání

Snadné čištění a údržba: Volitelný vodní filtr

Brita

Kávové nápoje: Espresso

Kompatibilní dávkování kávy: Mletá káva

Počet najednou připravovaných šálků: 2

Speciální funkce: Funkce páry, Funkce horké

vody, Ruční napěňovač mléka Pannarello

Povrchová úprava

Materiál odkapávacího podstavce: Nerezová

ocel

Materiál nádržky na vodu: Plastový

Materiál bojleru: Hliník

Materiál panarella: Plastový

Materiál hlavního těla: Plastový

Design

Barva: Černá

Technické údaje

Bojlery: 1

Frekvence: 50 Hz

Napětí: 230 V

Objem nádržky na vodu: 1,25 L

Max. výška šálku: 75 mm

Délka kabelu: 0,8 m

Tlak čerpadla: 15 barů

Hmotnost a rozměry

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

297 mm

Hmotnost výrobku: 4 kg

 

© 2019 Koninklijke Philips N.V.

Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez

předchozího varování. Ochranné

známky jsou majetkem Koninklijke

Philips N.V. nebo jejich příslušných

vlastníků.

Datum vydání 2019‑03‑18

Verze: 4.0.1

EAN: 08 71010 36705 99

www.philips.com

http://www.philips.com/

