
 

 

Saeco Poemia
Ръчна кафемашина

• Приставка Classic за 
разпенване

• Червено

HD8423/29
Автентично италианско еспресо всеки ден

С филтър за каймак под налягане
Ръчната кафемашина Saeco предлага на почитателите на традиционните методи 

всичко необходимо за ежедневната чаша еспресо. Патентованият филтър под 
налягане Crema гарантира всеки път дълготраен слой каймак с превъзходен вкус.

Лесно и бързо използване
• Подходящо за мляно кафе и дози
• Вкусна млечна пяна, благодарение на класически уред за млечна пяна.
• Ергономичност за ежедневна употреба

Всекидневна употреба
• Дълготрайни висококачествени материали
• Подгревател на чашите



 Мляно кафе и дози

За ваше удобство можете да избирате между 
мляното кафе и кафе-дозите

Дълготрайни висококачествени 
материали

Ръчната кафемашина Saeco е с корпус от 
висококачествен и издръжлив материал.

Ергономичност за ежедневна 
употреба

Зареждане на смляно кафе или вода, почистване 
на филтъра или на тавичката за отцеждане - 

всички отделения са лесно достъпни за 
максимално удобство.

Класическа приставка за разпенване 
на мляко

Тази кафемашина Saeco се предлага с класически 
уред за млечна пяна, който професионалистите в 
правенето на кафе наричат "Pannarello". Той 
разпределя пара и е потопен в млякото за 
приготвяне на разкошна млечна пяна. Открийте 
бариста в себе си, като приготвяте вкусни млечни 
специалитети по традиционния начин!

Подгревател на чашите

Загрейте предварително чашите си, така че 
ароматът да се разгърне още по-добре и каймакът 
да се запази дълго време.
Спецификации
HD8423/29

Технически данни
• Налягане на помпата: 15 бара
• Макс. височина на чашата: 75 мм
• Бойлери за вода: 1
• Напрежение: 230 V
• Честота: 50 Hz
• Дължина на кабела: 0,8 м
• Обем на воден резервоар: 1,25 л

Устойчивост
• Потребление на енергия при приготвяне: 

950 W

Общи спецификации
• Брой чаши едновременно: 2
• Съвместимо сервиране на кафе: Мляно кафе
• Специални функции: Ръчна приставка за 
разпенване на мляко Pannarello, Опция за пара, 
Опция за гореща вода

• Лесна употреба и комфорт: Подгревател на 
чашите, Подвижна тавичка за отцеждане

• Лесно почистване и поддръжка: Опция за 
воден филтър Brita

• Напитки с кафе: Еспресо

Дизайн
• Материал на бойлера: Неръждаема стомана 

(инокс)
• Материал на тавичката за отцеждане: 
Неръждаема стомана

• Материал на основното тяло: Пластмаса
• Материал на panarello: Пластмаса
• Материал на водния резервоар: Пластмаса

Страна на произход
• Произведено в: Китай

Сервиз
• 2 години гаранция

Дизайн
• Цвят: Червено
• Цвят: ЧЕРВЕНО

Тегло и размери
• Тегло на изделието: 4 кг
• Размери на продукта (ШxДxВ): 200 x 265 x 

297 мм
•
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