
 

 

Saeco Estrosa
Ročni espresso kavni 
aparat

• Class

HD8525/09

E
z 
Sa
nostavna ročna priprava espressa
novim visokozmogljivim nosilcem filtra pod pritiskom
eco Estrosa vam omogoča enostavno pripravo pristnega espressa

Enostavna uporaba
• Zmleta kava in hitra priprava espressa (E.S.E.)
• Jasen LED-zaslon
• Flexi Pannarello za penjenje mleka po okusu
• Sprednje odstranjevanje zbiralnika za vodo

Enostavno čiščenje in vzdrževanje
• Cikel predhodnega segrevanja za višjo temperaturo v skodelici
• Opozorilo za odstranjevanje vodnega kamna

Popolno kremasta kava espresso
• Filter za kremnost pod pritiskom z dvojno steno
• Funkcija predkuhanja za boljši okus



 Zmleta kava in hitra priprava kave

S tem kavnim aparatom lahko priročno izbirate med 
zmleto kavo in vložki za hitro pripravo espressa 
(E.S.E.).

Jasen LED-zaslon

Jasen LED-zaslon

Flexi Pannarello za penjenje mleka

Flexi Pannarello za penjenje mleka po okusu

Sprednje odstranjevanje zbiralnika za 
vodo
Sprednje odstranjevanje zbiralnika za vodo

Filter za kremnost z dvojno steno

Filter za kremnost pod pritiskom z dvojno steno

Cikel predhodnega segrevanja

Cikel predhodnega segrevanja za višjo temperaturo v 
skodelici

Sistem za predkuhanje
Predkuhanje za še večji užitek. Tehnologija 
predkuhanja omogoča, da se zmleta kava pred 
dejansko pripravo navlaži, kar zagotavlja še 
intenzivnejšo aromo.

Opozorilo za odstranjevanje vodnega 
kamna

Namenski indikator uporabnika opozori, da mora 
odstraniti vodni kamen
Specifikacije
HD8525/09

Tehnične specifikacije
• Material grelnika: Nerjavno jeklo
• Tlak vode v črpalki: 15 barov (popoln espresso)
• Podprte vrste kave: Kavni vložki za hitro pripravo 

espressa, Mleta kava
• Država porekla: Zasnovano v Italiji, Izdelano v 

Evropi
• Napajanje: 1900 W
• Dolžina kabla: 80 cm

Teža in dimenzije
• Dimenzije izdelka (D x G x V): 270 x 320 x 330 mm
• Prostornina zbiralnika za vodo: 1,25 l
• Najvišja višina skodelice: 75 mm
• Teža izdelka: 3,9 kg

Značilnosti
• Podpira filtre Brita: Izbirno
• Držalo za skodelice
• Grelnik skodelic
• Nosilec filtra: Kremnost pod pritiskom
• Vroča voda/parna šoba
• Vmesnik: Vrtljivo stikalo
• Primerno za kavne vložke E.S.E.
• Pannarello: Nerjavno jeklo
• Sočasna priprava

Servis
• 2-letna mednarodna garancija

Zasnova
• Barva: Črna in krom
• Materiali: ABS in jeklo
•

Datum izdaje 2019-04-02

Različica: 2.1.1

EAN: 08 71010 35960 66

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Vse pravice pridržane.

Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega 
obvestila. Blagovne znamke so v lasti podjetja 
Koninklijke Philips N.V. ali drugih lastnikov.

www.philips.com
Značilnosti
Ročni espresso kavni aparat
Class

http://www.philips.com

