
 

 

Saeco Poemia
Manuální espresovač

•Černý

HD8423/79
Každý den autentické italské espresso
s tlakovým filtrem Crema
Ruční espresovač Saeco nabízí milovníkům tradiční přípravy kávy vše pro dokonalé 

každodenní espresso. Patentovaný tlakový filtr Crema zaručuje dlouhotrvající lahodnou 
pěnu při každém použití.

Autentické italské espresso
• Držák tlakového filtru Crema
• 15barové čerpadlo
• Držák šálků

Jednoduchost a rychlé používání
• Ergonomie pro každodenní provoz

Každodenní použití
• Energeticky úsporné



 Tlakový filtr Crema

Speciální filtr Crema zaručuje dlouhotrvající 
a lahodnou cremu s každou směsí kávy, kterou si 
vyberete.

15barové čerpadlo

Vysoký tlak zajišťuje plnou extrakci celého aromatu 
mleté kávy za všech okolností

Držák šálků

Díky této praktické funkci můžete ukládat šálky a 
sklenice přímo na espresovači, takže jsou vždy po 
ruce, prakticky uložené a nezabírají místo.

Ergonomie každý den

Doplňování mleté kávy nebo vody, vyprázdnění filtru 
nebo nádobky na odkapávání. Všechny součásti jsou 
přímo přístupné pro co nejvyšší praktičnost.

Energeticky úsporné
Tato funkce udržuje minimální spotřebu energie. 
V pohotovostním režimu je spotřeba automaticky 
po 1 hodině nižší než 1 Watt za hodinu. Úspora 
zdrojů a peněz.
Specifikace
HD8423/79

Funkce
• Kompatibilní s filtry Brita: Volitelné
• Držák šálků: Ano
• Držák filtru: Tlakový filtr „Crema“
• Horká voda / Parní tryska: Ano
• Rozhraní: Otočný přepínač
• Hubice pannarello: Ne
• Simultánní příprava: Ano

Design
• Barva: Černá
• Materiály a povrchová úprava: ABS

Hmotnost a rozměry
• Rozměry výrobku (D x H x V): 200 x 265 x 

297 mm
• Maximální výška šálku: 75 mm
• Kapacita nádržky na vodu: 1,25 l
• Hmotnost výrobku: 4 kg

Servis
• 2letá celosvětová záruka: Ano

Technické údaje
• Délka kabelu: 80 cm
• Materiál bojleru: Hliník
• Spotřeba: 950 W
• Napětí: 230 V
• Počet ohřívačů vody: 1 ohřívač
• Země původu: Navrženo v Itálii, Vyrobeno v Číně
• Podporované typy kávy: Kávové kapsle, Mletá káva
• Tlak vody v čerpadle: 15 bar (perfektní espresso)
•
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