
 

 

Saeco Estrosa
Máquina de café 
manual

• Acessório p/ espuma de leite 
clássico

• Aço inoxidável/preto

HD8525/01
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m o novo suporte do filtro pressurizado de alto desempenho
máquina de café Saeco Estrosa oferece-lhe a experiência do café expresso autêntico 
 uma forma simples.

Limpeza e manutenção fáceis
• Ciclo de pré-aquecimento para uma temperatura mais elevada na chávena
• Aviso de descalcificação

Creme perfeito no seu expresso
• Filtro pressurizado para creme de parede dupla
• Função de pré-preparação para intensificar o sabor

Utilização simples e rápida
• Espuma deliciosa graças ao acessório para espuma de leite



 Filtro para creme de parede dupla

Filtro pressurizado para creme de parede dupla

Ciclo de pré-aquecimento

Ciclo de pré-aquecimento para uma temperatura 
mais elevada na chávena

Sistema de pré-preparação
Função de pré-preparação para uma experiência 
ainda melhor. Graças à tecnologia de pré-
preparação, os grãos de café são humedecidos antes 
do processo de preparação efectivo – assegurando 
uma melhor libertação do aroma.

Aviso de descalcificação

LED destinado a avisar o utilizador final de que a 
máquina necessita de ser descalcificada

Acessório para espuma de leite

Esta máquina de café Espresso Saeco é fornecida 
com o acessório para espuma de leite designado de 
"Pannarello" pelos baristas. Este fornece vapor e é 
mergulhado no leite para preparar uma maravilhosa 
espuma de leite. Liberte o barista que há dentro de 
si, preparando as suas deliciosas especialidades de 
leite de forma tradicional!
Especificações
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Sustentabilidade
• Consumo de energia na preparação: 1900 W

Especificações gerais
• Chávenas em simultâneo: 2
• Tipo de café compatível: Café moído em pó
• Funções especiais: Acessório para espuma de leite 

manual Pannarello, Opção de vapor, Opção de 
água quente

• Facilidade de utilização e conforto: Aquecedor de 
chávenas

• Bebidas com café: Expresso

Acabamento
• Material da caldeira: Aço inoxidável (inox)
• Material da estrutura principal: Aço inoxidável e 

plástico
• Material do pannarello: Aço inoxidável

País de origem
• Fabricada na: Roménia

Fácil de usar
• Utilização: Filtro de água opcional

Design
• Cor: Preto e cromado

Peso e dimensões
• Peso do produto: 3,9 kg
• Dimensões do produto (LxPxA): 28 x 21 x 30 mm

Assistência
• 2 anos de garantia

Especificações técnicas
• Pressão da bomba: 15 bares
• Altura máx. da chávena: 75 mm
• Comprimento do cabo: 0,8 m
• Capacidade do depósito de água: 1,25 l
•
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