
 

 

Saeco Estrosa
Handmatige 
espressomachine

• Roestvrij staal

HD8527/01

M
da
Me
oeiteloos handmatige espresso
nkzij nieuw, hoogwaardig hogedrukfilter
t de Saeco Estrosa geniet u in een handomdraai van een authentieke espresso

De perfecte crèmelaag
• Dubbelwandig hogedrukfilter voor crèmelaagje
• Voorbereidingsfunctie voor een betere smaak

Gebruiksvriendelijk
• Helder LED-display
• Flexi Pannarello voor het opschuimen van melk zoals u dat wilt
• Extractie waterreservoir aan voorzijde
• Geschikt voor gemalen koffie en pads

Gemakkelijk schoon te maken en te onderhouden
• Voorverwarmcyclus voor hogere temperatuur in kop
• Waarschuwing voor ontkalking



 Helder LED-display

Helder LED-display

Flexi Pannarello om melk op te 
schuimen

Flexi Pannarello voor het opschuimen van melk zoals 
u dat wilt

Extractie waterreservoir aan voorzijde
Extractie waterreservoir aan voorzijde

Gemalen koffie en pads

Om het u gemakkelijker te maken, kunt u kiezen 
tussen gemalen koffie en pads

Dubbelwandig filter voor crèmelaagje

Dubbelwandig hogedrukfilter voor crèmelaagje

Voorverwarmcyclus

Voorverwarmcyclus voor hogere temperatuur in 
kop

Pre-brewing-systeem
Pre-brewing-systeem voor nog lekkerdere koffie. De 
Pre-brewing-technologie maakt de gemalen koffie 
vochtig voordat de koffie daadwerkelijk wordt 
bereid. Zo geniet u van nog meer aroma.

Waarschuwing voor ontkalking

Speciaal lampje wijst de gebruiker erop dat de 
machine moet worden ontkalkt
Specificaties
HD8527/01

Technische specificaties
• Boilermateriaal: Roestvrijstalen kloppers
• Land van herkomst: Ontworpen in Italië, Gemaakt 

in Europa
• Vermogen: 1900 W
• Snoerlengte: 80 cm

Gewicht en afmetingen
• Productafmetingen (l x b x h): 270 x 320 x 330 mm
• Capaciteit waterreservoir: 1,25 L
• Gewicht van het product: 6,75 kg

Kenmerken
• Compatibel met Brita-filter: Optioneel
• Kophouder
• Kopjeswarmer
• Filterhouder: Hogedrukfilter voor crèmelaagje
• Heetwater-/stoomtuit
• Interface: Draaischakelaar
• Geschikt voor koffiepads
• Pannarello: Roestvrij staal
• Gelijktijdig koffiezetten

Ontwerp
• Kleur: Roestvrij staal
• Materialen en afwerking: Staal
•
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