
 

Ručný espresso
kávovar

Poemia

 

Nehrdzavejúca oceľ

 

HD8427/01

Pravé talianske espresso na každý deň
S tlakovým filtrom pre krémovú penu

Kávovar Saeco Poemia pre milovníkov tradičnej prípravy kávy ponúka všetko, čo

treba na dokonalé espresso každý deň. Patentovaný tlakový filter Crema zaručí pri

každom použití dlhotrvajúcu, lahodnú vrstvu krémovej peny.

Pravé talianske espresso

Držiak tlakového filtra na krémovú vrstvu

15-barové čerpadlo

Zohrievač šálok

Jednoduché a rýchle použitie

Vhodný pre mletú kávu a kapsuly

Lahodná mliečna pena vďaka klasickému peniču mlieka

Ergonómia pri každodennom používaní

Každodenné použitie

Kávovar na espresso z nehrdzavejúcej ocele

Energeticky úsporné



Ručný espresso kávovar HD8427/01

Hlavné prvky

Tlakový filter na krémovú vrstvu

Tento špeciálny filter na krémovú vrstvu

zaručuje dlhotrvajúcu delikátnu krémovú vrstvu

– pri akejkoľvek zmesi kávy.

Mletá káva a kapsuly

Pre vaše pohodlie si môžete zvoliť medzi

mletou kávou a kapsulami

15-barové čerpadlo

Vysoký tlak zabezpečí, že z pomletej kávy

vždy získate maximálnu arómu

Zohrievač šálok

Táto funkcia umožňuje nielen odkladať šálky a

poháre na espresso priamo na espresso

kávovar, ale zároveň ich predhrieva, čím

prispieva k lepšiemu rozvinutiu arómy a zaručí

krémovú vrstvu, ktorá vydrží dlhšie

Ergonómia každý deň

Či už dopĺňate zomletú kávu alebo vodu,

vyprázdňujete filter alebo podnos na

odkvapkávanie, všetky priehradky sú priamo

prístupné, čím poskytujú maximálne pohodlie.

Celý z nehrdzavejúcej ocele

Vysokokvalitný materiál s dlhou životnosťou a

jednoduchým čistením

Energeticky úsporné

Vďaka tejto funkcii je spotreba energie

minimálna. V pohotovostnom režime stačí 1 W

na hodinu. Funkcia sa aktivuje automaticky po

1 hodne, čím šetrí energiu aj peniaze.

Klasický penič mlieka

Espresso kávovar Saeco je vybavený klasickým

peničom mlieka, ktorý baristi nazývajú

„Pannarello“. Rozptyľuje paru a ponára sa do

mlieka na prípravu úžasnej mliečnej peny.

Odhaľte v sebe skrytého baristu pri príprave

skvelých mliečnych špecialít tradičným

spôsobom!

Logo Philips Green

Ekologické výrobky značky Philips pomáhajú

znižovať náklady, spotrebu energie a

emisie CO2. Akým spôsobom? Ponúkajú

významný environmentálny prínos v jednej

alebo viacerých hlavných oblastiach

ekologických priorít spoločnosti Philips –

energetická efektívnosť, balenie, nebezpečné

látky, hmotnosť, recyklovanie a likvidácia, ako

aj spoľahlivosť počas celej doby životnosti.
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Technické údaje

Technické špecifikácie

Materiál varníka: Nehrdzavejúca oceľ

(antikorová)

Krajina pôvodu: Vyrobené v Číne, Navrhnuté

v Taliansku

Príkon: 1050 W

Dĺžka kábla: 80 cm

Vlastnosti

Kompatibilné s filtrami Brita: Voliteľné

Zohrievač šálok

Držiak filtra: Tlaková „krémová vrstva“

Nástavec na horúcu vodu/paru

Rozhranie: Otočný spínač

Vhodný pre kapsuly

Pannarello: Nehrdzavejúca oceľ

Súbežné varenie

Dizajn

Farba: Nehrdzavejúca oceľ

Materiály a povrchová úprava: Nehrdzavejúca

oceľ

Hmotnosť a rozmery

Kapacita nádoby na vodu: 1,25 D

Hmotnosť výrobku: 4 kg

Rozmery produktu (D x H x V): 200 x 265 x

297 mm
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