
 

 

Saeco Estrosa
Manuális 
eszpresszógép

• Class

HD8525/09

M
új
A 
anuális eszpresszó - egyszerű kávéfőzés
, nagy teljesítményű nagynyomású szűrőtartóval
Saeco Estrosa a valódi eszpresszó élményt nyújtja – egyszerűen

Egyszerű használat
• Őrölt kávé és adagonkénti Easy Serving Espresso (E.S.E.) kávé
• Könnyen olvasható LED-kijelző
• Flexi Pannarello - tejhabosítás, ahogy Ön szereti
• Elölről kivehető víztartály

Egyszerű tisztítás és karbantartás
• Előmelegítési szakasz a csészében elért magasabb hőmérséklet érdekében
• Vízkőmentesítő figyelmeztetés

Tökéletes eszpresszó krémréteg
• Dupla falú nagynyomású szűrő a krémréteghez
• Előforrázó funkció az ízélmény fokozásáért



 Őrölt kávé és Easy Serving

A kávéfőző géppel választhat az őrölt kávé és az Easy 
Serving Espresso (E.S.E.) kávépárnák között - ahogy 
kényelmesebb.

Könnyen olvasható LED-kijelző

Könnyen olvasható LED-kijelző

Flexi Pannarello - tejhabosítás

Flexi Pannarello - tejhabosítás, ahogy Ön szereti

Elölről kivehető víztartály
Elölről kivehető víztartály

Dupla falú szűrő a krémréteghez

Dupla falú nagynyomású szűrő a krémréteghez

Előmelegítési szakasz

Előmelegítési szakasz a csészében elért magasabb 
hőmérséklet érdekében

Előforrázó rendszer
Előforrázás a még nagyobb élvezetért. Az 
előforrázási technológiának köszönhetően a 
kávészemcsék még a tényleges forrázási folyamat 
előtt nedvesek lesznek – biztosítva, hogy az aroma 
még jobban kiteljesedhessen.

Vízkőmentesítő figyelmeztetés

Speciális kialakítású LED figyelmezteti a 
végfelhasználót, hogy a készüléknek 
vízkőmentesítésre van szüksége
Műszaki adatok
HD8525/09

Jellemzők
• Használható Brita szűrővel: Választható
• Csészetartó
• Csészemelegítő
• Szűrőtartó: Nagynyomású szűrő a krémréteghez
• Forró víz / Gőzfúvófej
• Interfész: Forgó kapcsoló
• E.S.E kávépárna készlethez megfelelő
• Pannarello: Rozsdamentes acél
• Párhuzamos kávéfőzés

Kivitel
• Szín: Fekete és króm
• Anyag és kivitel: ABS és acél

Műszaki adatok
• Forraló anyaga: Inox

Műszaki adatok
• Tápellátás: 1900 W
• Szivattyú nyomás: 15 bar
•
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