
 

 

Saeco Estrosa
Ръчна кафемашина

• Class

HD8525/09

Р
с 
Sa
ъчното приготвяне на еспресо е лесно
новия високоефективен държач на филтъра под налягане
eco Estrosa ви предлага вкуса на автентичното еспресо, при това лесно

Лесна употреба
• Подходящо за мляно кафе и дози
• Ярък светодиоден дисплей
• Накрайник Flexi Pannarello за разпенване на млякото така, както ви харесва
• Изваждане на водния резервоар отпред

Лесно почистване и поддръжка
• Цикъл за предварително нагряване за по-висока температура в чашата
• Предупреждение за накип

Еспресо с идеален каймак
• Двустенен филтър под налягане за каймак
• Функция за предварителна обработка за по-богат вкус



 Мляно кафе и дози

За ваше удобство можете да избирате между 
мляното кафе и кафе-дозите

Ярък светодиоден дисплей

Ярък светодиоден дисплей

Накрайник за разпенване на млякото 
Flexi Pannarello

Накрайник Flexi Pannarello за разпенване на 
млякото така, както ви харесва

Изваждане на водния резервоар 
отпред
Изваждане на водния резервоар отпред

Двустенен филтър за каймак

Двустенен филтър под налягане за каймак

Цикъл за предварително нагряване

Цикъл за предварително нагряване за по-висока 
температура в чашата

Система за предварителна обработка
Предварително приготвяне за още повече 
удоволствие от кафето. С технологията за 
предварителна обработка смляното кафе се 
овлажнява, преди да започне същинският процес 
на приготвяне, благодарение на което ароматът 
се разгръща още по-пълно.

Предупреждение за накип

Специализиран светодиод за съветване на 
крайния потребител, че на кафемашината трябва 
да се извърши антикалциране
Спецификации
HD8525/09

Технически данни
• Материал на нагревателя: Неръждаема стомана 

(инокс)
• Налягане на водата в помпата: 15 бара (идеално 
еспресо)

• Поддържани видове кафе: Кафе капсули, Мляно 
кафе

• Страна на произход: Проектирано в Италия, 
Произведено в Европа

• Захранване: 1900 W
• Дължина на кабела: 80 см

Тегло и размери
• Размери на продукта (Д x Ш x В): 270 x 320 x 

330 мм
• Вместимост на резервоара за вода: 1,25 л
• Максимална височина на чашката: 75 мм
• Тегло на изделието: 3,9 кг

Характеристики
• Съвместимост с филтър Brita: По желание
• Държач за чаша
• Подгревател на чаши
• Държач на филтъра: Филтър под налягане 

"Crema"
• Гореща вода / Накрайник за пара
• Интерфейс: Въртящ се бутон
• Подходящо за дози
• Pannarello: Неръждаема стомана
• Едновременно приготвяне

Дизайн
• Материал на panarello: Неръждаема стомана

Сервиз
• 2 години международна гаранция

Дизайн
• Цвят: Черно и хром
• Материали и покритие: ABS и стомана
•
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