
 

Cafeteira expresso
manual

Poemia

 

Aço inoxidável

 

HD8327/41

Um autêntico expresso italiano todos os dias

Com filtro de creme pressurizado

A cafeteira expresso manual Saeco oferece recursos tradicionais de preparo, a fim

de oferecer um delicioso espresso todos os dias. O filtro de creme pressurizado

patenteado garante uma deliciosa camada de creme consistente em todo

preparo.

Um autêntico expresso italiano

Suporte de filtro de creme pressurizado

Bomba de pressão de 15 bar

Aquecedor de xícaras

Simples e rápida

Adequado para grãos de café e sachês

Deliciosa espuma de leite graças ao vaporizador clássico de leite

Ergonômica para uso diário

Uso diário

Cafeteira expresso em aço inoxidável
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Destaques

Filtro de creme pressurizado

Este filtro de creme especial garante um creme

delicioso e persistente – independente da

mistura de café escolhida.

Grãos de café e sachês

Para sua comodidade, você pode escolher os

sachês de grãos de café

Bomba de pressão de 15 bar

A alta pressão garante que todo o aroma dos

grãos de café seja extraído

Aquecedor de xícaras

Este recurso permite não só armazenar as

xícaras e os copos Espresso diretamente na

cafeteira, como também pré-aquecê-los,

deixando o aroma mais encorpado e o creme

mais consistente

Ergonômica no dia a dia

Reabastecimento de pó de café/água e

esvaziamento do filtro/da bandeja de pingos.

Todos os compartimentos são facilmente

acessíveis a fim de garantir maior praticidade.

Toda revestida em aço inoxidável

material de alta qualidade para maior

resistência e facilidade de limpeza

Vaporizador clássico de leite

A cafeteira espresso Saeco vem com o

vaporizador clássico de leite, chamado de

"Pannarello" pelos baristas. Ele libera vapor e

deve ser mergulhado no leite para preparar

uma deliciosa espuma. Solte o barista que vive

em você preparando deliciosas especialidades

com leite da maneira tradicional!
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Especificações

Recursos

Filtro Brita compatível: Opcional

Aquecedor de xícaras

Porta-filtro: "Creme" pressurizado

Bocal de saída de vapor/água quente

Interface: Botão giratório

Adequado para sachês

Pannarello: Aço inoxidável

Preparo simultâneo

Serviço

Garantia internacional de um ano

Design

Cor: Aço inoxidável

Materiais e acabamento: Aço inoxidável

Especificações técnicas

Pressão da água na bomba: 15 bar (espresso

perfeito)

Tipos de café compatíveis: Sachês de café,

Grãos de café

País de origem: Fabricado na China,

Desenvolvida na Itália

Lig/Desl: 950 W

Voltagem: 127 volt

Frequência: 60 Hz

Comprimento do cabo: 80 cm

Material do depósito de água quente: Aço

inoxidável (Inox)

Peso e dimensões

Capacidade do reservatório de água: 1,25 E

Altura máxima da xícara: 75 mm

Peso do produto: 4 kg

Dimensões do produto (C x L x A): 200 x 265

x 297 mm
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