
 

 

Saeco Estrosa
Ręczny ekspres do 
kawy

• Class

HD8525/09

Ł

dz
Ek
atwy sposób na ręczne przygotowanie espresso

ięki nowemu, efektywnemu uchwytowi filtra ciśnieniowego
spres Saeco Estrosa pozwala w prosty sposób przygotować prawdziwe espresso

Wygodne użytkowanie
• Możliwość wyboru między kawą mieloną a saszetkami
• Wyraźny wyświetlacz diodowy
• Przystawka Flexi Pannarello do spieniania mleka według swoich upodobań
• Wyjmowanie zbiornika wody od przodu

Łatwe czyszczenie i konserwacja
• Cykl wstępnego podgrzewania filiżanki
• Ostrzeżenie o kamieniu

Espresso z doskonałą pianą
• Filtr ciśnieniowy Crema o podwójnych ściankach
• Funkcja wstępnego zaparzania zapewnia lepszy smak



 Kawa mielona i saszetki

Wygodne rozwiązanie — masz do wyboru kawę 
mieloną i saszetki

Wyraźny wyświetlacz diodowy

Wyraźny wyświetlacz diodowy

Przystawka Flexi Pannarello do 
spieniania mleka

Przystawka Flexi Pannarello do spieniania mleka 
według swoich upodobań

Wyjmowanie zbiornika wody od przodu
Wyjmowanie zbiornika wody od przodu

Filtr Crema o podwójnych ściankach

Filtr ciśnieniowy Crema o podwójnych ściankach

Cykl wstępnego podgrzewania

Cykl wstępnego podgrzewania filiżanki

System wstępnego zaparzania
Funkcja wstępnego zaparzania zapewnia jeszcze 
więcej przyjemności. Dzięki technologii wstępnego 
zaparzania ziarna kawy są zwilżane przed 
rozpoczęciem procesu zaparzania, co powoduje 
lepsze uwalnianie aromatu.

Ostrzeżenie o kamieniu

Dioda wskazująca użytkownikowi, że należy usunąć 
kamień z urządzenia
Dane techniczne
HD8525/09

Dane techniczne
• Materiał bojlera: Stal szlachetna (nierdzewna)
• Ciśnienie wody w pompie: 15 barów (doskonałe 

espresso)
• Obsługiwane rodzaje kawy: Saszetki z kawą, Kawa 

mielona
• Kraj pochodzenia: Zaprojektowano we Włoszech, 

Wyprodukowano w Europie
• Moc: 1900 W
• Długość przewodu: 80 cm

Waga i wymiary
• Wymiary produktu (dług. x głęb. x szer.): 

270 x 320 x 330 mm
• Pojemność zbiornika wody: 1,25 L
• Maksymalna wysokość filiżanki: 75 mm
• Waga produktu: 3,9 kg

Właściwości
• Zgodność z filtrem Brita: Opcjonalnie
• Uchwyt na filiżanki
• Ogrzewacz filiżanek
• Uchwyt filtra: Filtr ciśnieniowy „Crema”
• Dysza gorącej wody / pary
• Interfejs: Obrotowy przełącznik
• Obsługa saszetek
• Pannarello: Stal szlachetna
• Jednoczesne parzenie

Wykończenie
• Materiał przystawki Pannarello: Stal szlachetna

Serwis
• 2 lata gwarancji

Wzornictwo
• Kolor: Czarny i chromowany
• Materiały i wykończenie: Tworzywo ABS i stal
•
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