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Je
s 
Sa
dnoduchý manuální espresovač
kvalitním tlakovým držákem filtru
eco Estrosa vám nabízí autentické espresso snadně

Snadné použití
• Mletá káva a snadné podávání espressa (E.S.E.)
• Jasný displej LED
• Tryska Flexi Pannarello pro napěnění mléka, jak ho máte rádi
• Vyjmutí přední nádržky na vodu

Snadné čištění a údržba
• Cyklus předehřátí pro vyšší teplotu šálku
• Upozornění odvápnění

Dokonalé espresso, dokonalá crema
• Tlakový filtr crema s dvojitou stěnou
• Funkce předspaření zlepšuje vůni



 Mletá káva a snadno podávání

S tímto kávovarem se můžete rozhodnout mezi 
mletou kávou a kapslemi systému snadného podávání 
espressa (E.S.E.).

Jasný displej LED

Jasný displej LED

Tryska Flexi Pannarello pro napěnění 
mléka

Tryska Flexi Pannarello pro napěnění mléka, jak ho 
máte rádi

Vyjmutí přední nádržky na vodu
Vyjmutí přední nádržky na vodu

Filtr crema s dvojitou stěnou

Tlakový filtr crema s dvojitou stěnou

Cyklus předehřátí

Cyklus předehřátí pro vyšší teplotu šálku

Systém předspaření
Předspaření pro ještě větší potěšení. Díky 
technologii předspaření jsou kávová zrna před 
skutečným procesem přípravy navhlčena – tím se 
zajišťuje ještě lepší rozvinutí aromatu.

Upozornění odvápnění

Speciální kontrolka na upozornění uživatele, že 
přístroj potřebuje odvápnit
Specifikace
HD8525/09

Funkce
• Kompatibilní s filtry Brita: Volitelné
• Držák šálků: Ano
• Ohřívač šálků: Ano
• Držák filtru: Tlakový filtr „Crema“
• Horká voda / Parní tryska: Ano
• Rozhraní: Otočný přepínač
• Vhodné pro sadu kapslí E.S.E.: Ano
• Hubice pannarello: Nerezová ocel
• Simultánní příprava: Ano

Design
• Barva: Černá a chromovaná
• Materiály a povrchová úprava: ABS a Ocel

Technické údaje
• Materiál bojleru: Nerez

Technické údaje
• Spotřeba: 1900 W
• Tlak čerpadla: 15 bar

Kategorizace kávy
• Saeco.com – Káva: Espresso
•
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