
 

Ročni aparat za
ekspresno kavo

 

Razred

 

HD8325 Vsak dan si privoščite pristno italijansko

ekspresno kavo

S filtrom za kremnost pod pritiskom

Ročni aparat za pripravo ekspresne kave Philips-Saeco omogoča tradicionalno

pripravo okusne ekspresne kave. Patentirani filter za kremnost pod pritiskom

zagotavlja obstojno in okusno kremnost pri vsaki uporabi.

Pristna italijanska ekspresna kava

Filter za kremnost pod pritiskom

Črpalka 15 barov

Grelnik skodelic

Enostavna in hitra uporaba

Zmleta kava in hitra priprava ekspresne kave (E.S.E.)

Pannarello za penjenje mleka po okusu

Ergonomični vsakodnevni postopki

Vsakodnevna uporaba

Trpežni vrhunski materiali



Ročni aparat za ekspresno kavo HD8325/09

Značilnosti

Filter za kremnost pod pritiskom

Ta posebni filter za kremnost zagotavlja

obstojno in okusno kremnost

Zmleta kava in hitra priprava kave

Priročno lahko izbirate med zmleto kavo in

vložki za hitro pripravo ekspresne kave (E.S.E.).

Pannarello

Pannarello omogoča penjenje mleka

popolnoma po vašem okusu. Pannarello

enostavno potopite v mleko in ga počasi in

krožno mešajte. Mleko penite, dokler ne dobite

gostejše ali redkejše pene.

Črpalka 15 barov

Visoki pritisk zagotavlja, da je popolnoma

izkoriščena celotna aroma kavnih zrn

Trpežni vrhunski materiali

Trpežno ohišje ročnega aparata za ekspresno

kavo Philips Saeco je izdelano iz

visokokakovostnih materialov

Grelnik skodelic

To vam omogoča shranjevanje skodelic in

kozarcev na aparatu in jih tudi predhodno

segreje, kar zagotavlja boljšo aromo in

obstojno kremnost

Ergonomična vsakodnevna uporaba

Dodajanje kavnega praška ali vode, praznjenje

filtra ali pladnja za kapljanje. Vsi prostori so

priročno in neposredno dostopni.

 



Ročni aparat za ekspresno kavo HD8325/09

Specifikacije

Značilnosti

Podpira filtre Brita: Izbirno

Držalo za skodelice

Grelnik skodelic

Nosilec filtra: Kremnost pod pritiskom

Vroča voda/parna šoba

Vmesnik: Vrtljivo stikalo

Kavni vložki E.S.E

Pannarello: Nerjaveče jeklo

Sočasna priprava

Tehnične specifikacije

Material grelnika: nerjavno jeklo

Tehnični podatki

Napajanje: 950 W

Pritisk črpalke: 15 bar

Logistični podatki

Število kosov na paleti: 50

Velikost palete: 80,0 x 120,0 x 205,0 cm

Teža palete (EU): 235 kg

Zbiralnik za vodo

Prostornina zbiralnika za vodo: 1 l
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