
 

 

Saeco Poemia
Máquina de café 
manual

• Edição de 30.º aniversário
• Acessório p/ espuma de leite 

clássico
• Acabamentos em cobre

HD8425/21
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xpresso italiano autêntico todos os dias
om filtro para creme
 30 anos que a Saeco se dedica à criação de tecnologias avançadas. Fornecendo 

mpre um café expresso e uma camada de creme perfeitos, o suporte do filtro 
tenteado da Poemia é um exemplo perfeito da nossa dedicação à inovação.

Utilização simples e rápida
• Desactivação automática
• Caldeira de aquecimento rápido
• Espuma deliciosa graças ao acessório para espuma de leite

Perfeição do autêntico café italiano
• Bomba de 15 bares
• Adequada para café moído e pastilhas
• Suporte do filtro para creme



 Café moído e pastilhas

Para a sua conveniência, pode escolher entre café 
moído e pastilhas

Bomba de 15 bares

A alta pressão garante a extracção total do aroma do 
café moído

Desactivação automática

A máquina é energeticamente eficiente e desliga-se 
automaticamente após 30 minutos.

Filtro para creme

O filtro especial para creme assegura um creme 
delicioso e duradouro – independentemente da 
mistura de café que escolher.

Caldeira de aquecimento rápido

A sua máquina está sempre pronta a funcionar. Não 
precisa de esperar entre cada expresso, pode 
simplesmente preparar café após café.

Acessório para espuma de leite

Esta máquina de café Espresso Saeco é fornecida 
com o acessório para espuma de leite designado de 
"Pannarello" pelos baristas. Este fornece vapor e é 
mergulhado no leite para preparar uma maravilhosa 
espuma de leite. Liberte o barista que há dentro de 
si, preparando as suas deliciosas especialidades de 
leite de forma tradicional!
Especificações
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Assistência
• 2 anos de garantia

Acessórios
• Incluído: Colher medidora

País de origem
• Fabricada na: China

Especificações gerais
• Bebidas com café: Expresso
• Adequada para: Café moído em pó
• Chávenas em simultâneo: 2
• Facilidade de utilização e conforto: Modo de 

espera automático, Aquecedor de chávenas, 
Tabuleiro de recolha de pingos amovível, Depósito 
de água amovível, Depósito de água transparente, 
Indicação do nível da água

• Funções especiais: Acessório para espuma de leite 
manual Pannarello, Opção para café moído

• Tipo de caldeira: Caldeira em alumínio

Sustentabilidade
• Fabricado em materiais reciclados: 90% 

(documentação e embalagem)
• Consumo de energia na preparação: 1025 W

Especificações técnicas
• Caldeiras de água: 1
• Capacidade do depósito de água: 1 l
• Comprimento do cabo de alimentação: 0,8 m
• Frequência: 50 Hz
• Altura máx. da chávena: 75 mm
• Voltagem: 230 V
• Pressão da bomba: 15 bares

Peso e dimensões
• Dimensões da embalagem (LxPxA): 300 x 230 x 

320 mm
• Dimensões do produto (LxPxA): 200 x 265 x 

297 mm
• Peso do produto: 4 kg

Design
• Cor: Preto e cobre

Acabamento
• Material do depósito de água: Plástico
• Material do pannarello: Plástico
• Material da caldeira: Aço inoxidável (inox)
• Material do tabuleiro de recolha: Plástico
• Material do suporte do filtro: Aço inoxidável e 

plástico
• Material da estrutura principal: Plástico
•
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