
 

 

Philips Saeco Poemia
Handmatige 
espressomachine

• Klassieke melkopschuimer
• Roestvrij staal/zwart

HD8425/11
Elke dag authentieke Italiaanse espresso
Met hogedrukfilter voor crèmelaagje
De Saeco handmatige espressomachine biedt voorstanders van de traditionele 

bereidingswijze alles voor een perfect kopje espresso. Het gepatenteerde hogedrukfilter 
staat elke keer weer garant voor een heerlijk crèmelaagje.

Eenvoudig en snel in gebruik
• Ergonomisch in dagelijks gebruik
• Geschikt voor gemalen koffie en pads
• Heerlijk melkschuim dankzij de klassieke melkopschuimer

Voor dagelijks gebruik
• Hoogwaardige, slijtvaste materialen
• Kopjeswarmer



 Gemalen koffie en pads

Om het u gemakkelijker te maken, kunt u kiezen 
tussen gemalen koffie en pads

Hoogwaardige, slijtvaste materialen

De handmatige espressomachine van Saeco is 
gemaakt van duurzame materialen van topkwaliteit.

Dagelijks ergonomisch

Of u nu gemalen koffie of water wilt bijvullen of het 
filter of de lekbak wilt legen, alle onderdelen zijn 

eenvoudig toegankelijk voor maximaal 
gebruiksgemak.

Klassieke melkopschuimer

Deze Saeco-espressomachine beschikt over de 
klassieke melkopschuimer die barista's een 
"Pannarello" noemen. Deze opschuimer geeft stoom 
af en wordt in melk ondergedompeld om prachtig 
melkschuim te bereiden. Geef de barista in u de 
vrijheid en maak heerlijke melkspecialiteiten op de 
traditionele manier!

Kopjeswarmer

Verwarm uw koppen voor zodat het aroma nog 
beter tot zijn recht komt en het crèmelaagje langer 
blijft.
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Specificaties
Algemene specificaties
• Geschikt voor: Gemalen koffiepoeder, pads
• Koppen tegelijkertijd: 2
• Eenvoudig te reinigen en onderhouden: Optional 

Brita water filter
• Gebruiksgemak en comfort: Removable drip-tray, 

Cup warmer
• Speciale functies: Steam option, Manual milk 

frother Pannarello
• Koffiedranken: Espresso

Gewicht en afmetingen
• Afmetingen van product (b x d x h): 200 x 265 x 

297 mm

Land van herkomst
• Geproduceerd in: China

Technische specificaties
• Snoerlengte: 0,8 m
• Spanning: 230 V
• Frequentie: 50 Hz
• Capaciteit waterreservoir: 1,25 L
• Max. kophoogte: 75 mm
• Pompdruk: 15 bar
• Waterboilers: 1

Ontwerp
• Kleur: Black, Silver

Service
• 2 jaar wereldwijde garantie: Yes

Gewicht en afmetingen
• Productgewicht: 4 kg

Afwerking
• Materiaal boiler: Roestvrijstalen kloppers
• Materiaal hoofdunit: Plastic
• Materiaal lekbak: Roestvrij staal
• Materiaal filterhouder: Roestvrij staal en kunststof
• Materiaal waterreservoir: Plastic
• Materiaal Panarello: Roestvrij staal

Duurzaamheid
• Energieverbruik koffiezetten: 1025 W
•
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