
 

 

Saeco Poemia
Manuel 
espressomaskine

• 30° jubilæumsudgave
• Klassisk mælkeskummer
• Kobberfinish

HD8425/21
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utentisk italiensk espresso hver dag
ed trykfilter til crema
0 år har Saeco arbejdet med at skabe avanceret teknologi. Poemias patenterede 
ksatte filterholder, som giver en perfekt espresso og crema hver gang, er et godt 
sempel på vores store fokus på innovation.

Enkel og hurtig betjening
• Auto-sluk
• Hurtig vandkoger
• Lækkert mælkeskum takket være den klassiske mælkeskummer

Autentisk italiensk kaffeperfektion
• 15 bar pumpe
• Velegnet til formalet kaffe og puder
• Crema-trykfilterholder



 Formalet kaffe og puder

Du kan vælge imellem formalet kaffe og puder

15 bar pumpe

Højt tryk sikrer, at hele den malede kaffes aroma 
altid trækkes fuldt ud

Auto-sluk

Maskinen er strømbesparende, og den slukker 
automatisk efter 30 minutter.

Crema-trykfilter

Det specielle cremafilter er garanti for en langvarig, 
skøn crema – uanset hvilken kaffe, du vælger.

Hurtig vandkoger

Maskinen er altid klar. Nu behøver du ikke at vente 
mellem hver kop, men kan tilberede den ene kop 
efter den anden.

Klassisk mælkeskummer

Denne Saeco-espressomaskine leveres med den 
klassiske mælkeskummer, som baristaer kalder en 
“Pannarello”. Den udsender damp og skal nedsænkes 
i mælken for at frembringe en fremragende 
mælkeskum. Slip din indre barista løs ved at tilberede 
de skønneste mælkespecialiteter på den traditionelle 
måde!
Specifikationer
HD8425/21

Service
• 2 års reklamationsret

Tilbehør
• Inklusive: Måleske

Oprindelsesland
• Fremstillet i: Kina

Generelle specifikationer
• Kaffedrikke: Espresso
• Velegnet til: Formalet kaffepulver
• Kopper ad gangen: 2
• Brugervenlighed og komfort: Automatisk standby, 

Kopvarmer, Aftagelig drypbakke, Aftagelig 
vandbeholder, Gennemsigtig vandtank, 
Vandstandsindikation

• Specielle funktioner: Manuel mælkeskummer 
Pannarello, Mulighed for formalet kaffe

• Type vandkoger: Aluminiumsvandkoger

Bæredygtighed
• Fremstillet af genbrugsmaterialer: 90 % (papir og 

emballage)
• Strømforbrug brygning: 1025 W

Tekniske specifikationer
• Vandkogere: 1
• Kapacitet: vandtank: 1 L
• Ledningslængde: 0,8 m
• Frekvens: 50 Hz
• Maks. kophøjde: 75 mm
• Spænding: 230 V
• Pumpetryk: 15 bar

Vægt og dimensioner
• Emballagens mål (B x D x H): 300 x 230 x 320 mm
• Produktets mål (B x D x H): 200 x 265 x 297 mm
• Produktets vægt: 4 kg

Design
• Farve: Sort og kobber

Overflade
• Materiale: vandtank: Plastik
• Materiale panarello: Plastik
• Materiale vandkoger: Rustfrit stål (Inox)
• Materiale drypbakke: Plastik
• Materiale filterholder: Rustfrit stål og plastic
• Materiale: basisenhed: Plastik
•
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