
 

 

Saeco Poemia
Manuaalinen 
espressokeitin

• 30-vuotisjuhlavuosiversio
• Klassinen maidonvaahdotin
• Kupariviimeistely

HD8425/21

A
M
Ed
inn
tak
itoa italialaista espressoa joka päivä
ukana crema-painesuodatin
istynyt tekniikka on ollut Saecon sydämenasia jo 30 vuoden ajan. Hyvä esimerkki 
ovatiivisista ratkaisuistamme on Poemian patentoitu painesuodattimen pidike, joka 
aa espresson täyteläisen maun ja tiiviin crema-kerroksen.

Helppo ja nopea käyttää
• Automaattinen virrankatkaisu
• Nopeakäyttöinen kuumavesisäiliö
• Herkullinen maitovaahto perinteisellä vaahdottimella

Aito italialainen kahvinautinto
• 15 barin pumppu
• Sopii kahvijauheelle ja -tyynyille
• Crema-painesuodatinteline



 Kahvijauhe ja -tyynyt

Voit valita joko kahvijauheen tai kahvityynyt

15 barin pumppu

Korkean paineen ansiosta kahviin saadaan aina kaikki 
jauhettujen papujen aromit

Automaattinen virrankatkaisu

Keitin säästää energiaa sammumalla automaattisesti 
30 minuutin kuluttua.

Crema-painesuodatin

Crema-suodatin takaa pitkäkestoisen ja herkullisen 
vaahdon kaikille kahvisekoituksille.

Nopeakäyttöinen kuumavesisäiliö

Keittimesi on aina valmis. Älä odottele turhaan 
jokaisen espresson välissä, vaan valmista kahvi 
jokaiselle juojalle ripeästi.

Klassinen maidonvaahdotin

Tämä Saecon espressokeitin sisältää perinteisen 
maidonvaahdottimen, jota baristat kutsuvat 
”pannarelloksi”. Vaahdotin upotetaan maitoon, ja sen 
sisältä vapautuva höyry vaahdottaa maidon upealla 
tavalla. Vapauta sisäinen baristasi ja valmista 
herkullisia erikoismaitokahveja perinteiseen tapaan!
Tekniset tiedot
HD8425/21

Huolto
• 2 vuoden takuu

Lisätarvikkeet
• Mukana: Mittalusikka

Alkuperämaa
• Valmistusmaa:: Kiina

Yleiset tiedot
• Kahvijuomat: Espresso
• Sopii seuraaviin malleihin: Kahvijauhe
• Samaan aikaan valmistettavien kupillisten määrä: 2
• Helppo ja mukava käyttää: Automaattinen 

valmiustila, Kupinlämmitin, Irrotettava valumisastia, 
Irrotettava vesisäiliö, Läpinäkyvä vesisäiliö, 
Vesimäärän ilmaisin

• Erityistoiminnot: Manuaalinen Pannarello-
maidonvaahdotin, Kahvijauhe

• Boilerin tyyppi: Alumiiniboileri

Ympäristö
• Valmistettu uusiomateriaaleista: 90 % 

(paperitulosteet ja pakkaus)
• Virrankulutus suodatuksen aikana: 1025 W

Tekniset tiedot
• Vesiboilerit: 1
• Tilavuus, vesisäiliö: 1 V
• Johdon pituus: 0,8 m
• Taajuus: 50 Hz
• Kupin enimmäiskorkeus: 75 mm
• Jännite: 230 V
• Pumpun paine: 15 baaria

Paino ja mitat
• Pakkauksen mitat (L x S x K): 300 x 230 x 320 mm
• Tuotteen mitat (L x S x K): 200 x 265 x 297 mm
• Tuotteen paino: 4 kg

Muotoilu
• Väri: Musta ja kupari

Pinnoitus
• Vesisäiliön materiaali: Muovi
• Panarellon materiaali: Muovi
• Boilerin materiaali: Ruostumaton teräs
• Valumisastian materiaali: Muovi
• Suodatintelineen materiaali: Ruostumatonta 

terästä ja muovia
• Rungon materiaali: Muovi
•
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