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Eredeti olasz presszókávé minden nap
Nagynyomású krémrétegszűrővel

A Saeco manuális eszpresszó kávéfőző segítségével a hagyományosan főzött

olasz kávé rajongói nap mint nap tökéletes presszókávét ihatnak. A

szabadalmaztatott nagynyomású szűrő a krémréteghez hosszantartó, fenséges

aromát nyújt, minden egyes használatkor.

Eredeti olasz eszpresszókávé

Nagynyomású krémrétegszűrő tartója

15 bar nyomású szivattyú

Csészemelegítő

Egyszerűség és könnyű használat

Megfelelő őrölt kávéhoz és kávépárnákhoz

Ízletes tejhab a klasszikus tejhabosítóval

Mindennapi használatra tervezve

Mindennapos használat

Páratlan minőségű, tartós anyagok

Energiatakarékos
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Fénypontok

Nagynyomású krémrétegszűrő

Ez a különleges szűrő a krémréteghez hosszan

tartó, ízletes krémet biztosít – függetlenül a

választott kávékeveréktől.

Őrölt kávé és kávépárnák

Kényelme érdekében őrölt kávé és kávépárnák

között választhat

15 bar nyomású szivattyú

A nagy nyomás biztosítja, hogy az őrölt kávé

teljes aromája mindig tökéletesen kinyerhető

Páratlan minőségű, tartós anyagok

A Saeco manuális eszpresszó kávéfőző kiváló

minőségű és tartós anyagból készült.

Csészemelegítő

A funkció egyrészt lehetővé teszi, hogy az

eszpresszócsészéket és a poharakat az

eszpresszógépen tárolja, másrészt azokat elő

is melegíti. Ennek köszönhetően az aroma még

inkább ki tud bontakozni, és a hosszan tartó

krémréteg is garantált

Mindennapi használatra

A maximális kényelem érdekében minden

rekesz közvetlenül elérhető, legyen szó az őrölt

kávé vagy a víz újratöltéséről, illetve a szűrő

vagy a cseppfelfogó tálca ürítéséről.

Energiatakarékos

Ez a funkció a minimumon tartja az

áramfogyasztást. Kevesebb mint 1 Watt

óránkénti fogyasztás készenléti üzemmódban,

ami 1 óra elteltével automatikusan bekapcsol,

így energiát és pénzt takarít meg.

Klasszikus tejhabosító

Ehhez a Saeco eszpresszógéphez klasszikus

tejhabosító is tartozik, amelyet a baristák

Pannarellónak neveznek. A gőzt kibocsátó

készüléket a tejbe merítve pompás tejhabot

készíthet. Engedje szabadjára az Önben rejlő

baristát ízletes tejkülönlegességek készítésével

hagyományos módon!

Philips Green embléma

A Philips zöld termékei csökkenthetik a

költségeket, az energiafelhasználást és a

széndioxid-kibocsátást. Hogyan? Lényegesen

környezetbarátabb megoldásokat kínálnak a

Philips zöld fókuszterületein -

energiahatékonyság, csomagolás, veszélyes

anyagok, tömeg, újrahasznosítás és selejtezés,

megbízható működés a termék egész

élettartama alatt.
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Műszaki adatok

Műszaki adatok

Forraló anyaga: Rozsdamentes acél (Inox)

Származási hely: Gyártó ország: Kína,

Olaszországban tervezve

Energiaellátás: 1050 W

Vezetékhossz: 80 cm

Jellemzők

Használható Brita szűrővel: Választható

Csészetartó

Csészemelegítő

Szűrőtartó: Nagynyomású szűrő a

krémréteghez

Forró víz / Gőzfúvófej

Felület: Forgó kapcsoló

Megfelelő kávépárnákhoz

Pannarello: Rozsdamentes acél

Párhuzamos kávéfőzés

Formatervezés

Szín: Fekete és króm

Anyag és kivitelezés: ABS és acél

Tömeg és méretek

Víztartály űrtartalma: 1,25 L

Termék tömege: 4 kg

Termék méretei (ho x mé x ma): 200 x 265 x

297 mm
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