
 

 

Saeco Estrosa
Handmatige 
espressomachine

• Klassieke melkopschuimer
• Roestvrij staal/zwart

HD8525/01
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eermiddel voor het SENSEO  SARISTA-koffiezetapparaat

nkzij nieuw, hoogwaardig hogedrukfilter
t de Saeco Estrosa-espressomachine geniet u in een handomdraai van een authentieke 

presso.

Gemakkelijk schoon te maken en te onderhouden
• Voorverwarmcyclus voor hogere temperatuur in kop
• Waarschuwing voor ontkalking

De perfecte crèmelaag
• Dubbelwandig hogedrukfilter voor crèmelaagje
• Voorbereidingsfunctie voor een betere smaak

Eenvoudig en snel in gebruik
• Heerlijk melkschuim dankzij de klassieke melkopschuimer



 Dubbelwandig filter voor crèmelaagje

Dubbelwandig hogedrukfilter voor crèmelaagje

Voorverwarmcyclus

Voorverwarmcyclus voor hogere temperatuur in 
kop

Pre-brewing-systeem
Pre-brewing-systeem voor nog lekkerdere koffie. De 
Pre-brewing-technologie maakt de gemalen koffie 
vochtig voordat de koffie daadwerkelijk wordt 
bereid. Zo geniet u van nog meer aroma.

Waarschuwing voor ontkalking

Speciaal lampje wijst de gebruiker erop dat de 
machine moet worden ontkalkt

Klassieke melkopschuimer

Deze Saeco-espressomachine beschikt over de 
klassieke melkopschuimer die barista's een 
"Pannarello" noemen. Deze opschuimer geeft stoom 
af en wordt in melk ondergedompeld om prachtig 
melkschuim te bereiden. Geef de barista in u de 
vrijheid en maak heerlijke melkspecialiteiten op de 
traditionele manier!
Specificaties
HD8525/01

Duurzaamheid
• Energieverbruik koffiezetten: 1900 W

Algemene specificaties
• Koppen tegelijkertijd: 2
• Geschikt voor: Gemalen koffiepoeder
• Speciale functies: Handmatige melkopschuimer 

Pannarello, Optie voor stomen, Heetwateroptie
• Gebruiksgemak en comfort: Kopjeswarmer, 

Afneembare lekbak
• Eenvoudig te reinigen en onderhouden: Optioneel 

Brita-waterfilter
• Koffiedranken: Espresso

Afwerking
• Materiaal boiler: Roestvrijstalen kloppers
• Materiaal lekbak: Roestvrij staal
• Materiaal filterhouder: Roestvrij staal
• Materiaal hoofdunit: Roestvrij staal en kunststof
• Materiaal Panarello: Roestvrij staal
• Materiaal waterreservoir: Plastic

Land van herkomst
• Geproduceerd in: Roemenië

Ontwerp
• Kleur: Roestvrij staal en zwart

Gewicht en afmetingen
• Productgewicht: 3,9 kg
• Afmetingen van product (b x d x h): 280 x 210 x 

300 mm

Service
• 2 jaar garantie

Technische specificaties
• Pompdruk: 15 bar
• Max. kophoogte: 75 mm
• Waterboilers: 1
• Voltage: 230 volt
• Frequentie: 50 Hz
• Snoerlengte: 0,8 m
• Capaciteit waterreservoir: 1,25 L
•
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