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HD8325 Espresso italian autentic în fiecare zi
Cu filtru sub presiune pentru stratul cremos

Espresorul manual Philips-Saeco oferă adepţii preparării tradiţionale totul pentru

un espresso zilnic perfect. Filtrul sub presiune patentat pentru stratul cremos

garantează o cremă delicioasă şi durabilă, la fiecare utilizare.

Espresso italian autentic

Filtru sub presiune pentru stratul cremos

Pompă 15 bari

Încălzitor de ceşti

Simplitate şi viteză de utilizare

Cafea măcinată şi Easy Serving Espresso (espresso uşor de servit) (E.S.E.)

Pannarello pentru a spuma laptele aşa cum doriţi

Ergonomie în funcţionarea de zi cu zi

Utilizare zilnică

Materiale premium durabile
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Repere

Filtru sub presiune pentru stratul cremos

Acest filtru special pentru stratul cremos

garantează un strat cremos delicios de durată

Cafea măcinată şi servire uşoară

Pentru comoditate puteţi alege între pad-urile

cafea măcinată şi Easy Serving Espresso

(espresso uşor de servit) (E.S.E.).

Pannarello

Cu pannarello vă puteţi spuma laptele exact în

conformitate cu preferinţele dvs. Pur şi simplu

introduceţi pannarello în lapte, în timp ce

amestecaţi încet laptele cu o mişcare de

rotaţie. Spumaţi laptele cât de mult doriţi

pentru mai multă sau mai puţină spumă a

laptelui.

Pompă 15 bari

Presiunea ridicată asigură întotdeauna

extragerea completă a întregii arome a

boabelor de cafea.

Materiale premium durabile

Espresorul manual Philips Saeco are o calitate

ridicată şi material durabil al carcasei

Încălzitor de ceşti

Această caracteristică nu numai că vă permite

să vă depozitaţi ceştile şi paharele pe maşină

ci le şi preîncălzeşte, permiţând aromei să se

desfăşoare chiar şi mai bine şi garantând un

strat cremos de durată

Ergonomic zi de zi

Reumplerea cu cafea măcinată sau apă,

golirea filtrului sau a tăvii de scurgere. Toate

compartimentele sunt direct accesibile pentru

comoditate maximă.
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Specificaţii

Caracteristici

Compatibil filtru Brita: Opţional

Suport pentru ceşti

Încălzitor de ceşti

Suport filtru: "Strat cremos" sub presiune

Duză apă fierbinte / abur

Interfaţă: Comutator rotativ

Kit pliculeţe E.S.E

Pannarello: Oţel inoxidabil

Preparare simultană

Specificaţii tehnice

Material fierbător: Inox

Date tehnice

Alimentare: 950 W

Presiune pompă: 15 bar

Date logistice

Număr palet de bucăţi: 50

Dimensiune palet: 80,0 x 120,0 x 205,0 cm

Greutate palet (UE): 235 kg

Rezervor de apă

Capacitate rezervor de apă: 1 L
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