
 

 

„Saeco“ Poemia
Mechaninis espreso 
aparatas

• Klasė
• Klasikinis pieno putų plakiklis
• Nerūdijančiojo plieno / juoda

HD8325/79
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 slėginiu filtru „Crema“
 „Saeco“ mechaniniu espreso aparatu kavos mėgėjai gali tradiciškai paruošti tobulą 
sdienės espreso puodelį. Patentuotas slėginis filtras „Crema“ kiekvieną kartą užtikrina 
ai formą išlaikančią skanią putą.

Paprastumas ir naudojimo greitis
• Tinka maltai kavai ir tabletėms
• Klasikinis pieno putų plakiklis – skanios pieno putos
• Ergonomiškos kasdienės operacijos

Kasdienis naudojimas
• Ilgaamžės aukštos kokybės medžiagos
• Puodelių šildytuvas



 Malta kava ir tabletės

Savo patogumui galite rinktis maltą kavą arba kavos 
tabletes

Klasikinis pieno putų plakiklis

Šiame „Saeco“ espreso kavos aparate įmontuotas 
klasikinis pieno putų plakiklis, kurį meistrai vadina 
„Pannarello“ technologija. Jis skleidžia garus, todėl 
norėdami paruošti nuostabias pieno putas turite jį 
įmerkti į pieną. Pažadinkite savyje kavos ekspertą – 
paruoškite puikių gėrimų su pienu tradiciniu būdu!

Ilgaamžės aukštos kokybės medžiagos

„Saeco“ rankinis espreso aparatas pagamintas iš 
aukštos kokybės ir patvarios korpuso medžiagos.

Ergonomiškumas kasdien

Naujų kavos miltelių ar vandens įpylimas, filtro ar 
nuvarvėjimo padėklo ištuštinimas. Visi skyreliai yra 
tiesiogiai pasiekiami, todėl juos labai patogu naudoti.

Puodelių šildytuvas

Pašildykite puodelius, kad kuo geriau atsiskleistų 
aromatas ir kuo ilgiau galėtumėte mėgautis kavos 
puta.
Specifikacijos
HD8325/79

Pastovumas
• Energijos sąnaudos verdant: 950 W

Bendrosios specifikacijos
• Puodeliai tuo pačiu metu: 2
• Tinka naudoti su: Malta kava
• Specialios funkcijos: Rankinis putų plakiklis 

„Pannarello“, Garų parinktis, Karšto vandens 
parinktis

• Paprastas ir patogus naudojimas: Puodelių 
šildytuvas, Išimamas lašų surinkimo padėklas

• Lengvas valymas ir paprasta priežiūra: Papildomas 
„Brita“ vandens filtras

• Kavos gėrimai: Espreso

Apdaila
• Virintuvo medžiaga: Aliuminis
• Nuvarvėjimo padėklo medžiaga: Nerūdijantis 

plienas
• Pagrindinio korpuso medžiaga: Nerūdijantysis 

plienas ir plastikas
• „Panarello“ medžiaga: Nerūdijantis plienas
• Vandens bakelio medžiaga: Plastikas

Kilmės šalis
• Pagaminta: Kinija

Techninė priežiūra
• 2 metų garantija

Techniniai duomenys
• Siurblio slėgis: 15 barų
• Didžiausias puodelio aukštis: 75 mm
• Vandens virintuvas: 1
• Įtampa: 230 V
• Dažnis: 50 Hz
• Maitinimo laido ilgis: 0,8 m
• Vandens bakelio talpa: 1,25 l

Konstrukcija
• Spalva: Nerūdijančio plieno ir juoda

Svoris ir matmenys
• Gaminio svoris: 4 kg
• Gaminio matmenys (P x G x A): 200 x 265 x 

297 mm
•
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