
 

 

Saeco Poemia
Manuális eszpresszó 
kávéfőző

• Fekete

HD8423/79
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.

Eredeti olasz eszpresszókávé
• Nagynyomású krémrétegszűrő tartója
• 15 bar nyomású szivattyú
• Csészetartó

Egyszerűség és könnyű használat
• Mindennapi használatra tervezve

Mindennapos használat
• Energiatakarékos



 Nagynyomású krémrétegszűrő

Ez a különleges szűrő a krémréteghez hosszan tartó, 
ízletes krémet biztosít – függetlenül a választott 
kávékeveréktől.

15 bar nyomású szivattyú

A nagy nyomás biztosítja, hogy az őrölt kávé teljes 
aromája mindig tökéletesen kinyerhető

Csészetartó

Ez a praktikus funkció lehetővé teszi, hogy az 
eszpresszó csészéket és a poharakat közvetlenül az 
eszpresszógépen tartsa - így mindig kéznél vannak, és 
egyszerűen, helytakarékosan tárolhatók.

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.

Energiatakarékos
Ez a funkció a minimumon tartja az áramfogyasztást. 
Kevesebb mint 1 Watt óránkénti fogyasztás 
készenléti üzemmódban, ami 1 óra elteltével 
automatikusan bekapcsol, így energiát és pénzt 
takarít meg.
Műszaki adatok
HD8423/79

Jellemzők
• Használható Brita szűrővel: Választható
• Csészetartó
• Szűrőtartó: Nagynyomású szűrő a krémréteghez
• Forró víz / Gőzfúvófej
• Felület: Forgó kapcsoló
• Pannarello: Nem
• Párhuzamos kávéfőzés

Formatervezés
• Szín: Fekete
• Anyag és kivitelezés: ABS

Tömeg és méretek
• Termék méretei (ho x mé x ma): 200 x 265 x 

297 mm
• Maximális csészemagasság: 75 mm
• Víztartály űrtartalma: 1,25 L
• Termék tömege: 4 kg

Szerviz
• 2 éves, világszerte érvényes garancia

Műszaki adatok
• Vezetékhossz: 80 cm
• Forraló anyaga: Alumínium
• Energiaellátás: 1025 W
• Feszültség: 230 V
• Vízforralók száma: 1 vízforraló
• Származási hely: Olaszországban tervezve, Gyártó 

ország: Kína
• Támogatott kávétípusok: Kávépárnák, Őrölt kávé
• Víznyomás a szivattyúban: 15 bar (tökéletes 

eszpresszó)
•
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