
 

Ručný espresso
kávovar
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Penič mlieka Classic

Čierna

 

HD8423/19

Pravé talianske espresso na každý deň
S tlakovým filtrom pre krémovú vrstvu

Ručný kávovar na prípravu espressa Saeco pre milovníkov tradičnej prípravy kávy

ponúka všetko, čo treba na dokonalé espresso každý deň. Patentovaný tlakový

filter Crema zaručí pri každom použití dlhotrvajúcu, lahodnú vrstvu peny.

Jednoduché a rýchle použitie

Vhodný pre mletú kávu a kapsuly

Lahodná mliečna pena vďaka klasickému peniču mlieka

Ergonómia pri každodennom používaní



Ručný espresso kávovar HD8423/19

Hlavné prvky Technické údaje

Mletá káva a kapsuly

Pre vaše pohodlie si môžete zvoliť medzi

mletou kávou a kapsulami

Ergonómia každý deň

Či už dopĺňate zomletú kávu alebo vodu,

vyprázdňujete filter alebo podnos na

odkvapkávanie, všetky priehradky sú priamo

prístupné, čím poskytujú maximálne pohodlie.

Klasický penič mlieka

Espresso kávovar Saeco je vybavený klasickým

peničom mlieka, ktorý baristi nazývajú

„Pannarello“. Rozptyľuje paru a ponára sa do

mlieka na prípravu úžasnej mliečnej peny.

Odhaľte v sebe skrytého baristu pri príprave

skvelých mliečnych špecialít tradičným

spôsobom!

Krajina pôvodu

Krajina pôvodu: Čína

Udržateľnosť

Spotreba energie pri varení kávy: 950 W

Všeobecné špecifikácie

Ľahké použitie a pohodlie: Odnímateľný

podnos na odkvapkávanie

Ľahké čistenie a údržba: Voliteľný vodný filter

Brita

Kávové nápoje: Espresso

Kompatibilné servírovanie kávy: Čerstvo

pomletá káva

Šálok naraz:: 2

Špeciálne funkcie: Variant na dávkovanie

pary, Variant na horúcu vodu, Ručný penič

mlieka Pannarello

Povrchová úprava

Materiál podnosu na odkvapkávanie:

Nehrdzavejúca oceľ

Materiál nádoby na vodu: Plast

Materiál varnej jednotky: Hliník

Materiál panarello: Plast

Materiál hlavnej časti: Plast

Dizajn

Farba: Čierna

Technické špecifikácie

Ohrievače vody: 1

Frekvencia: 50 Hz

Napätie: 230 V

Kapacita nádoby na vodu: 1,25 D

Max. výška šálky: 75 mm

Dĺžka kábla: 0,8 m

Tlak čerpadla: 15 bary(ov)

Hmotnosť a rozmery

Rozmery produktu (Š x H x V): 200 x 265 x

297 mm

Hmotnosť produktu: 4 kg
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