
 

 

Saeco Estrosa
Ručný espresso 
kávovar

• Class

HD8525/09
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anuálny espresso kávovar s jednoduchým používaním

aka novému, vysoko výkonnému tlakovému filtru
vovar Saeco Estrosa vám ponúkne nefalšovanú chuť kvalitného espressa s ľahkou 
ípravou

Jednoduché používanie
• Mletá káva a jednoduché servírovanie espressa (E.S.E.)
• Zreteľný displej LED
• Flexibilná tryska pannarello na napenenie mlieka podľa vašej chuti
• Vyberanie zásobníka na vodu spredu

Jednoduché čistenie a údržba
• Cyklus predhrievania pre vyššiu teplotu v šálke
• Varovanie pre prostriedok na odstraňovanie vodného kameňa

Dokonalá krémová pena na espresse
• Dvojstenný tlakový filter na krémovú penu
• Funkcia predvarenia na zvýraznenie chuti



 Mletá káva a jednoduché servírovanie

Vďaka tomuto kávovaru si môžete vybrať medzi 
mletou kávou a kapsulami typu E.S.E. (Easy Serving 
Espresso – jednoduché servírovanie espressa).

Zreteľný displej LED

Zreteľný displej LED

Flexibilná tryska pannarello na 
napenenie mlieka

Flexibilná tryska pannarello na napenenie mlieka 
podľa vašej chuti

Vyberanie zásobníka na vodu spredu
Vyberanie zásobníka na vodu spredu

Dvojstenný filter na krémovú penu

Dvojstenný tlakový filter na krémovú penu

Cyklus predhrievania

Cyklus predhrievania pre vyššiu teplotu v šálke

Predvarný systém
Predvarenie prináša ešte viac lahodnej chuti. Vďaka 
technológii predvarenia sa kávové zrná pred 
samotným procesom varenia zvlhčia – tým sa zaistí, 
že aróma sa rozvinie ešte účinnejšie.

Varovanie pre prostriedok na 
odstraňovanie vodného kameňa

Technológia LED, ktorá koncovému používateľovi 
signalizuje, že v prístroji je potrebné odstrániť vodný 
kameň
Technické údaje
HD8525/09

Vlastnosti
• Kompatibilné s filtrami Brita: Voliteľné
• Držiak šálok: áno
• Zohrievač šálok: áno
• Držiak filtra: Tlaková „krémová vrstva“
• Nástavec na horúcu vodu/paru: áno
• Rozhranie: Otočný spínač
• Vhodné pre súpravu kapsúl E.S.E.: áno
• Pannarello: Nehrdzavejúca oceľ
• Súbežné varenie: áno

Dizajn
• Farba: Čierna a chrómová
• Materiály a povrchová úprava: ABS a oceľ

Technické špecifikácie
• Materiál varníka: Inox

Technické údaje
• Príkon: 1900 W
• Tlak čerpadla: 15 bary(ov)

Kategorizácie káv
• Saeco.com - Kávy: Espresso
•
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