
 

 

Philips Saeco Poemia
Espressor manual

• Sistem Classic de spumare a 
laptelui

• Negru

HD8323/39
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spresso italian autentic în fiecare zi
u filtru presurizat pentru stratul cremos
pressorul manual Saeco oferă adepţilor preparării tradiţionale totul pentru un espresso 
ic perfect. Filtrul sub presiune patentat pentru stratul cremos garantează o cremă 
licioasă şi durabilă, la fiecare utilizare.

Simplitate și viteză de utilizare
• Ergonomie în funcţionarea de zi cu zi
• Potrivit pentru cafea măcinată și paduri
• Spumă delicioasă de lapte graţie sistemului clasic de spumare a laptelui

Utilizare zilnică
• Materiale premium durabile



 Cafea măcinată și paduri

Pentru confortul tău poţi alege între diferite paduri 
de cafea măcinată

Materiale premium durabile

Espressorul manual Saeco are o carcasă din material 
rezistent de calitate ridicată.

Ergonomic zi de zi

Reumplerea cu cafea măcinată sau apă, golirea 
filtrului sau a tăvii de scurgere. Toate 
compartimentele sunt direct accesibile pentru 
comoditate maximă.

Sistem clasic de spumare a laptelui

Acest espressor Saeco dispune de sistemul clasic de 
spumare a laptelui pe care barista îl denumesc 
„Pannarello”. Acesta generează abur și este 
scufundat în lapte pentru a pregăti spumă de lapte 
extraordinară. Dezlănţuie barista-ul din tine 
preparând propriile specialităţi delicioase din lapte, în 
mod tradiţional!
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Specificaţii
Ţara de origine
• Fabricat în: China

Specificaţii tehnice
• Tensiune: 230 V
• Lungime cablu: 0,8 m
• Frecvenţă: 50 Hz
• Capacitate rezervor de apă: 1,25 l
• Înălţime max. ceașcă: 75 mm
• Presiune pompă: 15 bar
• Fierbătoare de apă: 1

Design
• Culoare: Black

Greutate și dimensiuni
• Greutate produs: 4 kg
• Dimensiunile produsului (l x A x H): 200 x 265 x 

297 mm

Specificaţii generale
• Cești în același timp: 2
• Adecvat pentru: Cafea pudră măcinată
• Curăţare și întreţinere ușoare: Optional Brita 

water filter
• Utilizare ușoară și confort: Removable drip-tray
• Funcţii speciale: Hot water option, Manual milk 

frother Pannarello, Steam option
• Băuturi cu cafea: Espresso

Finalizare
• Material fierbător: Aluminiu
• Material corp principal: Plastic
• Tavă scurgere: Oţel inoxidabil
• Material rezervor de apă: Plastic
• Material panarello: Plastic

Service
• 2 ani garanţie: Yes

Sustenabilitate
• Consum de energie la fierbere: 1025 W
•
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