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EKSPRES DO KAWY SAECO
HD8927/09
Cena

2 699,00 zł

Dostępność

Wyprzedano

Numer katalogowy

006232

Kod producenta

HD8927/09

Kod EAN

8710103732990

Producent

SAECO

Opis produktu
Łatwo przygotuj ulubioną kawę mleczną
Pomoże Ci w tym wbudowany pojemnik, z którego ekspres
automatycznie pobiera mleko, podgrzewa je, spienia, a
następnie wlewa do szklanki. Pojemnik z niewykorzystanym
mlekiem możesz przechowywać w lodówce, bez potrzeby
przelewania i brudzenia dodatkowych naczyń.

Postaw na cichy i wytrzymały młynek
Ceramiczny młynek to gwarancja cichej pracy ekspresu. To
także niezawodność - młynki ceramiczne są solidnie wykonane,
dzięki czemu zapewniają bezproblemowe użytkowanie przez
długie lata.

Naciśnij jeden przycisk, aby przygotować
pyszną Caffe Latte
Uwielbiasz kawę z mlekiem? Myślisz, że trudne jest
przygotowanie jej w ekspresie? Nie w tym modelu. Wystarczy,
że naciśniesz jeden przycisk, a ekspres automatycznie zaparzy
kawę oraz idealnie spieni mleko.

Zapomnij o czyszczeniu
Regularnie czyszczenie ekspresu sprawia, że kawa zawsze
smakuje doskonale. W tym modelu obieg kawy czyści się
automatycznie przy każdym włączeniu i wyłączeniu ekspresu,
dzięki czemu nie musisz o tym pamiętać.

Popraw smak kawy z filtrem Aqua Clean
W przygotowywaniu kawy kluczową rolę odgrywa woda.
Powinna być świeża, o neutralnym smaku i bez żadnego
zapachu. Filtr Aqua Clean znajdujący się w ekspresie zadba o
czystość wody oraz zapobiegnie osadzaniu się kamienia.
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Nadaj elegancji swojej kuchni
Obudowa ekspresu wykonana została ze stali nierdzewnej,
dzięki czemu prezentuje się niezwykle elegancko. Stal
gwarantuje też solidne wykonanie, dzięki czemu ekspres
posłuży Ci przez długie lata.

Zaparz odpowiednią ilość kawy
Wolisz małą czarną, czy może duży kubek kawy do dłuższego
delektowania się? Niezależnie od tego jaką kawę preferujesz,
ekspres pozwoli Ci wybrać jej odpowiednią wielkość.

Przygotuj taką, jaką lubisz
Jak ulepszyć smak kawy? Ustawić jej moc zgodnie ze swoim
upodobaniami. Możesz wybrać słabą, normalną lub mocną, aby
zaparzyć napój o idealnym dla Ciebie smaku.

Zaparz herbatę bez czajnika
Ekspres umożliwia także podgrzanie samej wody, dzięki czemu
możesz przygotować herbatę lub zaparzyć zioła. Wystarczy
podstawić kubek pod dyszę z gorącą wodą. W taki sam sposób
możesz też podgrzać filiżanki lub zwiększyć porcję espresso.

Typ ekspresu
Ciśnienie
Moc
Stosowanie kawy
System spieniający mleko
Automatyczne przygotowywanie
Regulacja mocy kawy
Regulacja ilości zaparzanej kawy
Wbudowany młynek
Pojemność zbiornika na wodę
Pojemność zbiornika na kawę
Sterowanie
Kolor
Wymiary (szer. x wys. x głęb.)
Funkcje dodatkowe

EKSPRES DO KAWY SAECO HD8927/09
INSTRUKCJA

wygenerowano w programie shopGold

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

automatyczny
15 barów
1850 W
ziarnista, mielona
wbudowany pojemnik na mleko
Caffe Latte, Cappuccino, Espresso
tak
tak
tak
1,8 litra
250 g
elektroniczne
srebrno-czarny/stal nierdzewna
215 x 330 x 429 mm
automatyczne przygotowywanie mleka, automatyczny
program czyszczenia i odkamieniania, ceramiczny młynek,
funkcja "one touch" (dla latte macchiato i cappucino), funkcja
gorącej wody, możliwość instalacji filtra do wody, parzenie
wstępne, regulacja ilości wody na filiżankę, regulacja stopnia
zmielenia kawy, ustawienie pamięci, wyjmowany pojemnik na
mleko, wyświetlacz LCD

