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Espresso italian autentic în fiecare zi
Cu filtru presurizat pentru stratul cremos

Saeco Poemia oferă adepţilor preparării tradiţionale totul pentru un espresso

zilnic perfect. Filtrul presurizat patentat Crema garantează o cremă delicioasă şi

durabilă, la fiecare utilizare.

Espresso italian autentic

Suport filtru presurizat pentru cremă

Pompă 15 bari

Încălzitor de ceşti

Simplitate şi viteză de utilizare

Potrivit pentru cafea măcinată şi paduri

Spumă delicioasă de lapte graţie sistemului Classic de spumare a laptelui

Ergonomie în funcţionarea de zi cu zi

Utilizare zilnică

Espressor din oţel inoxidabil

Eficient energetic
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Repere

Filtru presurizat pentru cremă

Acest filtru special pentru cremă garantează un

strat de cremă delicios, persistent – indiferent

de amestecul de cafea ales.

Cafea măcinată şi 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

Încălzitor de ceşti

Această caracteristică nu numai că îţi permite

să îţi depozitezi ceştile şi paharele de espresso

direct pe espressor, ci le şi

preîncălzeşte, permiţând aromei să se

elibereze chiar şi mai bine şi garantând un

strat de cremă care durează

Ergonomic zi de zi

Reumplerea cu cafea măcinată sau apă,

golirea filtrului sau a tăvii de scurgere. Toate

compartimentele sunt direct accesibile pentru

comoditate maximă.

Complet din oţel inoxidabil

material premium pentru utilizare îndelungată

şi curăţare uşoară

Eficient energetic

Această caracteristică menţine consumul

energetic la minimum. De fapt, este necesar

mai puţin de 1 W pe oră în modul stand-by,

automat după 1 oră, economisind resurse şi

bani

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 şi 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!

Logo Philips Green

Produsele ecologice Philips pot reduce

costurile, consumul de energie şi emisiile de

CO2. Cum? Acestea oferă o îmbunătăţire de

mediu semnificativă în una sau mai multe

domenii focale ecologice Philips – eficienţă

energetică, ambalare, substanţe periculoase,

greutate, reciclare şi casare şi fiabilitate pe

viaţă.
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Specificaţii

Specificaţii tehnice

Material fierbător: Oţel inoxidabil (Inox)

Ţara de origine: Fabricat în China, Proiectat în

Italia

Alimentare: 1050 W

Lungime cablu: 80 cm

Caracteristici

Compatibil filtru Brita: Opţional

Încălzitor de ceşti

Suport filtru: "Strat cremos" sub presiune

Duză apă fierbinte / abur

Interfaţă: Comutator rotativ

Potrivit pentru paduri

Pannarello: Oţel inoxidabil

Preparare simultană

Design

Culoare: Oţel inoxidabil

Materiale şi finisaje: Oţel inoxidabil

Greutate şi dimensiuni

Capacitate rezervor de apă: 1,25 L

Greutate produs: 4 kg

Dimensiuni produs (L x A x Î): 200 x 265 x

297 mm

Înălţimea maximă a ceştii: 75 mm
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