
 

 

Saeco Poemia
Manuális eszpresszó 
kávéfőző

• Klasszikus tejhabosító
• Piros

HD8423/29
Eredeti olasz presszókávé minden nap
Nagynyomású krémrétegszűrővel
A Saeco manuális eszpresszó kávéfőző segítségével a hagyományosan főzött olasz kávé 

rajongói nap mint nap tökéletes presszókávét ihatnak. A szabadalmaztatott nagynyomású 
szűrő a krémréteghez hosszantartó, fenséges aromát nyújt, minden egyes használatkor.

Egyszerűség és könnyű használat
• Megfelelő őrölt kávéhoz és kávépárnákhoz
• Ízletes tejhab a klasszikus tejhabosítóval
• Mindennapi használatra tervezve

Mindennapos használat
• Páratlan minőségű, tartós anyagok
• Csészemelegítő



 Őrölt kávé és kávépárnák

Kényelme érdekében őrölt kávé és kávépárnák 
között választhat

Páratlan minőségű, tartós anyagok

A Saeco manuális eszpresszó kávéfőző kiváló 
minőségű és tartós anyagból készült.

Mindennapi használatra

A maximális kényelem érdekében minden rekesz 
közvetlenül elérhető, legyen szó az őrölt kávé vagy a 

víz újratöltéséről, illetve a szűrő vagy a cseppfelfogó 
tálca ürítéséről.

Klasszikus tejhabosító

Ehhez a Saeco eszpresszógéphez klasszikus 
tejhabosító is tartozik, amelyet a baristák 
Pannarellónak neveznek. A gőzt kibocsátó 
készüléket a tejbe merítve pompás tejhabot 
készíthet. Engedje szabadjára az Önben rejlő baristát 
ízletes tejkülönlegességek készítésével hagyományos 
módon!

Csészemelegítő

Az előmelegített csészéknek köszönhetően az aroma 
még inkább ki tud bontakozni, és a hosszan tartó 
krémréteg is garantált.
Műszaki adatok
HD8423/29

Műszaki adatok
• Szivattyúnyomás: 15 bar
• Max. csészemagasság: 75 mm
• Vízforralók: 1
• Feszültség: 230 V
• Frekvencia: 50 Hz
• Vezetékhossz: 0,8 m
• A víztartály űrtartalma: 1,25 L

Fenntarthatóság
• Energiafogyasztás kávéfőzéskor: 950 W

Általános jellemzők
• Csészék száma egyidejűleg: 2
• A következőkhöz használható:: Őrölt kávé
• Speciális funkciók: Pannarello kézi tejhabosító, Gőz 

opció, Forró víz opció
• Egyszerű használat és kényelem: Csészemelegítő, 

Kivehető csepptálca
• Egyszerű tisztítás és karbantartás: Opcionális Brita 

vízszűrő
• Kávéitalok: Eszpresszó

Kidolgozás
• Forraló anyaga: Rozsdamentes acél (Inox)
• Csepptálca anyaga: Rozsdamentes acél
• A készülék anyaga: Műanyag
• Panarello anyaga: Műanyag
• Víztartály anyaga: Műanyag

Származási hely
• Gyártó ország: Kína

Szerviz
• 2 év garancia

Formatervezés
• Szín: Piros
• Szín: PIROS

Tömeg és méretek
• Készülék tömege: 4 kg
• A termék méretei (Szé x Mé x Ma): 200 x 265 x 

297 mm
•
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