
 

 

Saeco Estrosa
Espressor manual

• Class

HD8525/09

E
cu
Sa
spresso manual, calea cea simplă
 suport de filtru sub presiune de înaltă performanţă nou

eco Estrosa vă oferă experienţa autentică a unui Espresso pe calea cea simplă

Ușor de utilizat
• Adecvat pentru cafea măcinată și Espresso cu servire ușoară (ESE)
• Afișaj cu led clar
• Flexi Pannarello pentru a spuma laptele așa cum doriţi
• Extracţie rezervor de apă frontal

Ușor de curăţat și întreţinut
• Ciclu de pre-încălzire pentru temperaturi mai înalte în ceașcă
• Avertizare dedurizare

Cremă perfectă pentru espresso
• Filtru pentru cremă presurizat cu pereţi dubli
• Funcţie de prefierbere pentru intensificarea aromei



 Cafea măcinată și ESE

Pentru comoditate poţi alege între padurile de cafea 
măcinată și Espresso cu servire ușoară (E.S.E.)

Afișaj cu led clar

Afișaj cu led clar

Flexi Pannarello pentru spumarea 
laptelui

Flexi Pannarello pentru a spuma laptele așa cum 
doriţi

Extracţie rezervor de apă frontal
Extracţie rezervor de apă frontal

Filtru pentru cremă cu pereţi dubli

Filtru pentru cremă presurizat cu pereţi dubli

Ciclu de pre-încălzire

Ciclu de pre-încălzire pentru temperaturi mai înalte 
în ceașcă

Sistem de pre-fierbere
Prefierbere pentru și mai multă satisfacţie. Graţie 
tehnologiei de prefierbere, boabele de cafea sunt 
înmuiate înainte de procesul propriu-zis de fierbere, 
asigurând eliberarea aromei.

Avertizare dedurizare

Led dedicat care anunţă utilizatorul că aparatul 
trebuie dedurizat
Specificaţii
HD8525/09

Specificaţii tehnice
• Material fierbător: Oţel inoxidabil (Inox)
• Presiunea apei din pompă: 15 bari (espresso 

perfect)
• Tipurile de cafea acceptate: Paduri de cafea E.S.E., 

Cafea măcinată
• Ţara de origine: Proiectat în Italia, Fabricat în 

Europa
• Alimentare: 1900 W
• Lungime cablu: 80 cm

Greutate și dimensiuni
• Dimensiuni produs (L x A x Î): 270 x 320 x 330 mm
• Capacitate rezervor de apă: 1,25 l
• Înălţimea maximă a ceștii: 75 mm
• Greutate produs: 3,9 kg

Caracteristici
• Compatibil filtru Brita: Opţional
• Suport pentru cești
• Încălzitor de cești
• Suport filtru: "Strat cremos" sub presiune
• Duză apă fierbinte / abur
• Interfaţă: Comutator rotativ
• Adecvat pentru Kit Pod-uri E.S.E.
• Pannarello: Oţel inoxidabil
• Preparare simultană

Service
• Garanţie internaţională 2 ani

Design
• Culoare: Negru și crom
• Materiale și finisaje: ABS și oţel
•
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