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Ízlelje meg kedvenc kávébabjai felejthetetlen

aromáját
egyérintéses presszókávé a „Kávébabtól a csészéig”

rendszerrel

Minden, amire szüksége lehet a soha véget nem érő aromafelfedező úthoz

Eredeti és tökéletes olasz kávé

Ízletes tejhab a klasszikus tejhabosítóval

Égett íz nélküli kávé a 100% kerámia őrlőbetéteknek köszönhetően

Igazítsa az italokat az ízléséhez

Mentse el kedvenc kávéfajtáját

Kísérletezzen a kávé intenzitásával az állítható őrlőbetéteknek köszönhetően

Egyszerű tisztítás és karbantartás

A készülék mindig tiszta az automatikus cirkluláltatáson alapuló tisztításnak

köszönhetően

Egyszerű tisztítás a kivehető központi egységnek köszönhetően



Automata eszpresszógép HD8745/09

Fénypontok

Automatikus cirkluláltatáson alapuló tisztítás

A Saeco úgy tervezte meg ezt az

eszpresszógépet, hogy az a bekapcsoláskor

vagy kikapcsoláskor automatikusan

megtisztítja vízzel a kávé funkciókört. Ennek

köszönhetően minden csésze kávénak

nagyszerű, friss íze lesz.

100% kerámia őrlőbetétek

Ez az eszpresszógép 100% kerámia

őrlőbetétekkel rendelkezik. A Saeco kerámia

őrlőbetéteket használ egyenletes darálási

képességük miatt, ami nem melegíti túl a

kávészemeket, és tökéletes presszókávét készít.

A kerámia hosszan tartó teljesítményt és

teljesen csendes működést is biztosít.

Elmenti a kávé fajtáját

Minden alkalommal a személyes ízlésének

megfelelő, tökéletesen főzött kávét kapja,

köszönhetően a memória funkciónak, melynek

segítségével ízlésének megfelelően állíthatja

be kávéja hosszúságát és erősségét. Ha

élvezni szeretné egy csodás kávéital élményét,

csak egy gombot kell megnyomnia.

Klasszikus tejhabosító

Ehhez a Saeco eszpresszógéphez klasszikus

tejhabosító is tartozik, amelyet a báristák

Pannarellónak neveznek. A gőzt kibocsátó

készüléket a tejbe merítve pompás tejhabot

készíthet. Engedje szabadjára az Önben rejlő

báristát ízletes tejkülönlegességek készítésével

hagyományos módon.

5 lépésben állítható őrlőbetétek

A különböző kávétípusok aromájának teljessé

tételéhez eltérő szemcseméret szükséges. Az

eszpresszógép őrlési szemcsemérete öt fokozat

megadásával állítható be a testes eszpresszót

eredményező legfinomabbtól a könnyebb café

crème-hez szükséges legdurvábbig.

Kivehető központi egység

Készülékeink lelke az automatizálást biztosító

központi egység – a Saeco találmánya.

Típustól függően a központi egység a készülék

elülső vagy oldalsó része felől is könnyen

hozzáférhető. Gond nélkül eltávolítható

leegyszerűsítve a készülék tisztítását, amely a

csap alatt leöblítve történhet ügyelve a

maximális higiéniára.
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Műszaki adatok

Tökéletes eszpresszó

Eszpresszó technológia: Aroma rendszer:

előforrázás

Egyszerű használat

Tisztítás és karbantartás: Automatikus öblítés

Használat: Kivehető központi egység,

Kivehető víztartály

Műszaki adatok

Vízmelegítő: Rozsdamentes acél

Frekvencia: 50 Hz

Tápellátás: 1400 W

Feszültség: 230 V

Szivattyú nyomás: 15 bar

Tömeg és méretek

Termék méretei (ho x mé x ma): 295 x 325 x

420 mm

Szemes kávé kapacitás: 180 g

Ürítőtartály kapacitás: 8 adag

Víztartály űrtartalma: 1 l
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