
 

 

Saeco Poemia
Manuell 
espressomaskin

• 30-årsjubileumsversion
• Klassisk mjölkskummare
• Kopparfinish

HD8425/21

Ä
m
Se
try
tyd
kta italiensk espresso varje dag
ed tryckfiltret Crema
dan 30 år tillbaka har Saeco en passion för att skapa avancerad teknik. Den patenterade 
ckfilterhållaren Poemia ger en perfekt espresso med ett krämlager varje gång och är ett 
ligt exempel på vår hängivenhet till innovation.

Enkel och snabb användning
• Automatisk avstängning
• Snabb bryggfunktion
• Härligt mjölkskum tack vare den klassiska mjölkskummaren

Fulländat äkta italienskt kaffe
• 15 bars pump
• Lämplig för malet kaffe och kuddar
• Filterhållare för tryckfiltret Crema



 Malet kaffe och kuddar

Du kan bekvämt välja mellan kuddar med malet kaffe

15 bars pump

Det höga trycket garanterar att det malna kaffets 
fullständiga arom alltid tas tillvara

Automatisk avstängning

Maskinen är energieffektiv och den stängs av 
automatiskt efter 30 minuter.

Tryckfiltret Crema

Det här speciella Crema-filtret ger varaktig och 
utsökt crema – oavsett vilken kaffeblandning du 
väljer.

Snabb bryggfunktion

Maskinen är alltid redo. Du behöver inte vänta 
mellan varje bryggning, du kan göra espresso efter 
espresso.

Klassisk mjölkskummare

Den här Saeco-espressomaskinen levereras med den 
klassiska mjölkskummaren, som baristas kallar 
”Pannarello”. Den fördelar ångan och gör underbart 
gott mjölkskum när du sänker ned den i mjölken. 
Släpp loss din inre barista och tillred dina härliga 
mjölkspecialiteter på det traditionella sättet!
Specifikationer
HD8425/21

Service
• 2 års garanti

Tillbehör
• Medföljer: Kaffemått

Ursprungsland
• Tillverkad i: Kina

Allmänna specifikationer
• Kaffedrycker: Espresso,
• Passar för: Malet kaffepulver
• Koppar samtidigt: 2
• Enkel och bekväm att använda: Automatisk 

standby, Koppvärmare, Löstagbar droppbricka, 
Löstagbar vattentank, Genomskinlig vattentank, 
Vattennivåindikering

• Specialfunktioner: Pannarello, manuell 
mjölkskummare, Malet kaffeval

• Typ av kokare: Aluminiumkokare

Hållbarhet
• Tillverkad av återvunnet material: 90 % 

(dokumentation och förpackning)
• Strömförbrukning, bryggning: 1 025 W

Tekniska specifikationer
• Vattenkokare: 1
• Kapacitet, vattentank: 1 L
• Sladdlängd: 0,8 m
• Frekvens: 50 Hz
• Max. höjd för mugg: 75 mm
• Spänning: 230 V
• Pumptryck: 15 bar

Vikt och mått
• Förpackningens mått (B x D x H: 300 x 230 x 

320 mm
• Produktens mått (B x D x H): 200 x 265 x 297 mm
• Produktens vikt: 4 kg

Design
• Färg: Svart och koppar

Legering
• Material, vattenbehållare: Plast
• Ångrörets material: Plast
• Kokarens material: Rostfritt stål (inox)
• Droppbrickans material: Plast
• Filterhållarens material: Rostfritt stål och plast
• Material i huvudenhet: Plast
•
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