
 

 

Saeco Poemia
Ročni espresso kavni 
aparat

• Class

HD8325/79
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sak dan si privoščite pristno italijanski espresso

patentiranim filtrom za kremnost pod pritiskom
čni espresso kavni aparat Saeco omogoča tradicionalno pripravo okusnega espressa. 
tentirani filter za kremnost pod pritiskom zagotavlja obstojno in okusno kremnost pri 
ki uporabi.

Pristni italijanski espresso
• Filter za kremnost pod pritiskom
• Črpalka 15 barov
• Grelnik skodelic

Enostavna in hitra uporaba
• Zmleta kava in hitra priprava espressa (E.S.E.)
• Klasičen penilnik mleka za okusno spenjeno mleko
• Ergonomični vsakodnevni postopki

Vsakodnevna uporaba
• Trpežni vrhunski materiali



 Filter za kremnost pod pritiskom

Ta posebni filter za kremnost zagotavlja 
obstojno in okusno kremnost

Zmleta kava in hitra priprava kave

S tem kavnim aparatom lahko priročno izbirate 
med zmleto kavo in vložki za hitro pripravo 
espressa (E.S.E.).

Klasičen penilnik mleka

Ta espresso kavni aparat Saeco ima klasičen 
penilnik mleka, ki mu v kavarnah pravijo 

"Pannarello". Proizvaja paro in ga morate 
potopiti v mleko, da pripravite okusno mlečno 
peno. Bodite pravi mojster za pripravo kave in 
okusne mlečne specialitete pripravite na 
klasičen način.

Črpalka 15 barov

Visoki pritisk zagotavlja, da je popolnoma 
izkoriščena vsa zmleta kava

Trpežni vrhunski materiali

Trpežno ohišje ročnega espresso kavnega 
aparata Saeco je izdelano iz visokokakovostnih 
materialov.

Grelnik skodelic

To vam omogoča shranjevanje skodelic in 
kozarcev za espresso na espresso kavnem 
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.
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Značilnosti
• Podpira filtre Brita: Izbirno
• Držalo za skodelice
• Grelnik skodelic
• Nosilec filtra: Kremnost pod pritiskom
• Vroča voda/parna šoba
• Vmesnik: Vrtljivo stikalo
• Primerno za kavne vložke E.S.E.
• Pannarello: Nerjavno jeklo
• Sočasna priprava

Tehnične specifikacije
• Podprte vrste kave: Mleta kava, Kavni vložki za 

hitro pripravo espressa

• Tlak vode v črpalki: 15 barov (popoln espresso)
• Država porekla: Zasnovano v Italiji, Izdelano na 

Kitajskem
• Material grelnika: Aluminij

Zasnova
• Barva: Črna in krom
• Materiali: ABS in jeklo

Teža in dimenzije
• Teža izdelka: 4 kg
• Prostornina zbiralnika za vodo: 1,25 l
• Najvišja višina skodelice: 75 mm
• Dimenzije izdelka (D x G x V): 200 x 265 x 297 mm
•
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