
 

 

Saeco Poemia
Espressor manual

• Ediţie aniversară 30°
• Sistem Classic de spumare a 

laptelui
• Finisaj aramă

HD8425/21
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spresso italian autentic în fiecare zi
u filtru presurizat pentru stratul cremos
 30 de ani Saeco are o pasiune pentru crearea de tehnologie avansată. Oferind de 

care dată espresso-ul şi stratul cremos perfecte, suportul filtru presurizat patentat 
emia este exemplul perfect al dedicării noastre pentru inovare.

Simplitate și viteză de utilizare
• Oprire automată
• Boiler de încălzire rapidă
• Spumă delicioasă de lapte graţie sistemului Classic de spumare a laptelui

Perfecţiunea autentică a cafelei italiene
• Pompă 15 bari
• Potrivit pentru cafea măcinată și paduri
• Suport filtru presurizat pentru cremă



 Cafea măcinată și paduri

Pentru confortul tău poţi alege între diferite paduri 
de cafea măcinată

Pompă 15 bari

Presiunea ridicată asigură întotdeauna extragerea 
completă a întregii arome a cafelei măcinate

Oprire automată

Aparatul este eficient energetic și se oprește 
automat după 30 de minute.

Filtru presurizat pentru cremă

Acest filtru special pentru cremă garantează un strat 
de cremă delicios, persistent – indiferent de 
amestecul de cafea ales.

Boiler de încălzire rapidă

Aparatul tău este întotdeauna pregătit. Nu mai 
trebuie să aștepţi între pregătirea fiecărui espresso, 
ci poţi pregăti cafea după cafea.

Sistem de spumare a laptelui Classic

Acest espressor Saeco este furnizat cu sistemul de 
spumare a laptelui Classic, pe care barista îl 
denumesc „Pannarello”. Acesta generează abur și 
este scufundat în lapte pentru a pregăti spumă de 
lapte extraordinară. Dezlănţuie barista-ul din tine 
preparând propriile specialităţi delicioase din lapte, în 
mod tradiţional!
Specificaţii
HD8425/21

Service
• 2 ani garanţie

Accesorii
• Incluse: Lingură de măsurare

Ţara de origine
• Fabricat în: China

Specificaţii generale
• Băuturi cu cafea: Espresso
• Adecvat pentru: Cafea pudră măcinată
• Cești în același timp: 2
• Utilizare ușoară și confort: Mod stand-by automat, 

Încălzitor de cești, Tavă detașabilă de scurgere, 
Rezervor de apă detașabil, Rezervor de apă 
translucid, Indicator pentru nivelul apei

• Funcţii speciale: Sistem manual de spumare a 
laptelui Pannarello, Opţiune pentru cafea măcinată

• Tip de fierbător: Fierbător de aluminiu

Durabilitate
• Fabricat din materiale reciclate: 90% (hârtie și 

ambalaje)
• Consum de energie la fierbere: 1025 W

Specificaţii tehnice
• Fierbătoare de apă: 1
• Capacitate rezervor de apă: 1 l
• Lungime cablu: 0,8 m
• Frecvenţă: 50 Hz
• Înălţime max. ceașcă: 75 mm
• Tensiune: 230 V
• Presiune pompă: 15 bar

Greutate și dimensiuni
• Dimensiunile ambalajului (l x A x H): 300 x 230 x 

320 mm
• Dimensiunile produsului (l x A x H): 200 x 265 x 

297 mm
• Greutate produs: 4 kg

Design
• Culoare: Negru și arămiu

Finisaj
• Material rezervor de apă: Plastic
• Material panarello: Plastic
• Material fierbător: Oţel inoxidabil (inox)
• Tavă scurgere: Plastic
• Material suport filtru: Oţel inoxidabil și plastic
• Material corp principal: Plastic
•
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