
 

 

Saeco Poemia
Handmatige 
espressomachine

• 30-jarige jubileumeditie
• Klassieke melkopschuimer
• Koperen afwerking

HD8425/21

E
M
Sa
pe
ho
lke dag authentieke Italiaanse espresso
et hogedrukfilter voor crèmelaagje

eco staat al 30 jaar voor passie voor het maken van geavanceerde technologie. De steeds 
rfecte espresso's en crèmelaagjes zijn het resultaat van de gepatenteerde 
gedrukfilterhouder van Poemia, een perfect voorbeeld van onze toewijding aan innovatie.

Eenvoudig en snel in gebruik
• Automatische uitschakeling
• Snel opwarmende boiler
• Heerlijk melkschuim dankzij de klassieke melkopschuimer

De perfecte authentieke Italiaanse koffie
• Pomp voor druk van 15 bar
• Geschikt voor gemalen koffie en pads
• Houder voor hogedrukfilter voor crèmelaagje



 Gemalen koffie en pads

Om het u gemakkelijker te maken, kunt u kiezen 
tussen gemalen koffie en pads

Pomp voor druk van 15 bar

De hoge druk zorgt ervoor dat het aroma van de 
koffiebonen altijd volledig in de koffie terechtkomt.

Automatische uitschakeling

De machine is energiezuinig en wordt na 30 minuten 
automatisch uitgeschakeld.

Hogedrukfilter voor crèmelaagje

Het speciale filter voor crèmelaagjes staat elke keer 
weer garant voor een heerlijk crèmelaagje, welke 
koffiemelange u ook kiest.

Snel opwarmende boiler

Uw machine is altijd klaar voor gebruik. U hoeft niet 
te wachten na het bereiden van elke kop, maar kunt 
espresso na espresso maken.

Klassieke melkopschuimer

Deze Saeco-espressomachine beschikt over de 
klassieke melkopschuimer die barista's een 
"Pannarello" noemen. Deze opschuimer geeft stoom 
af en wordt in melk ondergedompeld om prachtig 
melkschuim te bereiden. Geef de barista in u de 
vrijheid en maak heerlijke melkspecialiteiten op de 
traditionele manier!
Specificaties
HD8425/21

Service
• 2 jaar garantie

Accessoires
• Inclusief: Maatschepje

Land van herkomst
• Geproduceerd in: China

Algemene specificaties
• Koffiedranken: Espresso
• Geschikt voor: Gemalen koffiepoeder
• Koppen tegelijkertijd: 2
• Gebruiksgemak en comfort: Automatische stand-

by, Kopjeswarmer, Afneembare lekbak, 
Verwijderbaar waterreservoir, Doorzichtig 
waterreservoir, Waterniveauaanduiding

• Speciale functies: Handmatige melkopschuimer 
Pannarello, Optie voor gemalen koffie

• Type boiler: Aluminium boiler

Duurzaamheid
• Gemaakt van gerecycled materiaal: 90% (drukwerk 

en verpakking)
• Energieverbruik koffiezetten: 1025 W

Technische specificaties
• Waterboilers: 1
• Capaciteit waterreservoir: 1 L
• Snoerlengte: 0,8 m
• Frequentie: 50 Hz
• Max. kophoogte: 75 millimeter
• Voltage: 230 volt
• Pompdruk: 15 bar

Gewicht en afmetingen
• Afmetingen van verpakking (b x d x h): 300 x 230 x 

320 millimeter
• Afmetingen van product (b x d x h): 200 x 265 x 

297 millimeter
• Productgewicht: 4 kg

Ontwerp
• Kleur: Zwart en koper

Afwerking
• Materiaal waterreservoir: Plastic
• Materiaal Panarello: Plastic
• Materiaal boiler: Roestvrijstalen kloppers
• Materiaal lekbak: Plastic
• Materiaal filterhouder: Roestvrij staal en kunststof
• Materiaal hoofdunit: Plastic
•
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