
 

 

Saeco PicoBaristo
Täysin automaattinen 
espressokeitin

• 11 juomaa
• Integroitu maitokannu
• Kiiltävä musta
• AquaClean

HD8925/01
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ompakti kone, laaja valikoima
auti jopa 5 000 kahvikupillista* ilman kalkinpoistoa
mpakti PicoBaristo vakuuttaa kahvinystävät monipuolisuudellaan. Käyttöliittymän kautta 
it valita mieleisesi erikoiskahvin yhdellä kosketuksella. AquaClean-suodattimen ansiosta 
it nauttia jopa 5 000 kupillista* ilman kalkinpoistoa.

Sopiva kahvijuoma jokaiseen hetkeen
• 11 helposti valittavaa juomavaihtoehtoa
• Kahvin koon säätö, viisi aromin vahvuutta ja kymmenen jauhatusasetusta
• Cappuccinon ja latte macchiaton valmistus yhdellä painikkeella sekä maitokannu
• Luo ja tallenna oma käyttäjäprofiili

Heti käyttövalmis
• Edistyksellinen näyttö helpottaa laitteen hallintaa
• AquaClean-suodattimen ansiosta jopa 5 000 kupillista ilman kalkinpoistoa
• Automaattinen huuhtelu ja ohjattu kalkinpoisto varmistavat kahvin laadukkuuden
• Pienikokoinen mutta suorituskykyinen
• Poista maitojäämät jokaisen käytön jälkeen maitojärjestelmän puhdistustoiminnolla

Aina täydellistä kahvia
• 20 000 kupillista erinomaista kahvia kestävillä keraamisilla kahvimyllyillä
• Latte Perfetto -tekniikka takaa täydellisen maitovaahdon
• Kuumaa kahvia heti kuumavesisäiliön avulla



 Täyskeraaminen kahvimylly

Laadukkaat keraamiset kahvimyllymme ovat 
erittäin kovia ja tarkkoja. Tuoreet pavut 
jauhetaan hellästi ilman ylikuumenemisen 
vaaraa: saat kaikki parhaat maut ja aromit ja 
upean kahvin maun vähintään 20 000 
kahvikupilliseen.

11 juomaa
Valitse sopiva juoma tilanteeseen kuin 
tilanteeseen. Täysin automaattinen keitin 
valmistaa espresson, kahvin tai maitopohjaisen 
juoman kätevästi ja nopeasti suoraan kuppiin.

Edistyksellinen näyttö

Laitteen käyttö on vaivatonta, sillä näet 
näytöltä kaikki tarvittavat tiedot. Kuvakkeet ja 
teksti opastavat asetusten valinnassa ja 
tärkeissä huoltotoimissa.

AquaClean-suodatin

AquaClean on Philipsin patentoitu suodatin, 
joka parantaa kahvin laatua puhdistamalla 
veden ja estämällä kalkin muodostumista 
kahvinkeittimeen: vaihtamalla suodattimen 
säännöllisesti voit nauttia jopa 5 000 kupillista 
ilman kalkinpoistoa.

Automaattinen huuhtelu ja ohjattu 
kalkinpoisto

Espressokeitin puhdistaa automaattisesti 
kahvipiirit vedellä, kun se käynnistetään tai 
sammutetaan. Tämän ansiosta jokainen 
kahvikupillinen on tuore ja aromikas. 
Säännöllinen kalkinpoisto pidentää laitteen 
käyttöikää. Laite ilmoittaa, kun kalkinpoisto on 
tarpeen, ja näytön viestit opastavat sinua 
prosessin ajan.

Kahvia makusi mukaan

Täysin automaattinen keitin tarjoaa valtavan 
määrän asetuksia, joiden avulla voit valmistaa 
juuri sellaisen kahvijuoman kuin haluat. 
Jokaisen juoman kokoa, vahvuutta ja lämpötilaa 
on helppo muokata, ja tiedot voi tallentaa. Voit 
maistella erilaisia juomia ja löytää uusia 
suosikkeja.

Tehokas suorituskyky ja kompakti 
muotoilu

Vaikka keitin on kompakti, sen kahvipapu-, 
vesi- ja jätesäiliöt ovat suuret. Keitin vie vain 
vähän tilaa, eikä sen suuria säiliöitä tarvitse 
täyttää usein. Älykkäässä ja täysin 
automaattisessa keittimessä on erinomainen 
suorituskyky, ja sitä on erittäin helppo käyttää.
Kohokohdat
Täysin automaattinen espressokeitin
11 juomaa Integroitu maitokannu, Kiiltävä musta, AquaClean

HD8925/01



Julkaisupäivä 2019-03-19

Versio: 7.1.1

EAN: 08 71010 37924 37

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta. 
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai 
omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com
Yleiset tiedot
• Kannutyyppi: Peruskannu
• Maidon käsittelytapa: Integroitu maitokannu, 

Nopea maitojärjestelmän puhdistus
• Käyttöliittymä: Edistyksellinen näyttö

Tekniset tiedot
• Maitokannun tilavuus: 0,5 V
• Jätesäiliön tilavuus: 15 annosta
• Tilavuus, vesisäiliö: 1,8 V
• Taajuus: 50 Hz
• Kupin enimmäiskorkeus: 163 mm
• Jännite: 230 V
• Kahvipapusäiliön kapasiteetti: 250 g
• Väri ja pintaviimeistely: Musta
• Johdon pituus: > 100 cm
• Suodatintyyppi: AquaClean
• Tuotteen mitat: 221 x 340 x 430 mm
• Jätesäiliö: Edestä käytettävä
• Vesisäiliö: Päältä käytettävä
• Tuotteen paino: 7,2 kg
• Alkuperämaa: Romania

Mukautus
• Aromin vahvuuden asetukset: 5
• Kahvin ja maidon määrä: säädettävä
• Karkeusasetukset: 10
• Pre Brew Aroma Control -toiminto: ei
• Lämpötila-asetukset: 3
• Käyttäjäprofiilit: 1

Muut toiminnot
• Automaattinen huuhtelu ja ohjattu kalkinpoisto
• Gusto Perfetto
• Päävirtakytkin
• Nopeakäyttöinen kuumavesisäiliö
• Irrotettava suodatinyksikkö

Valikoima
• Juomat: Baby Cappuccino, Caffè crema, 

Cappuccino, Espresso, Tuplaespresso, Espresso 
Lungo, Flat white, Kuuma vesi, Latte Macchiato, 
Maitovaahto, Ristretto

• Kahvijauheen käyttö
• Kaksi kupillista
• Maito kahteen kupilliseen: ei
•

Tekniset tiedot
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* Perustuu kahdeksaan suodatinvaihtoon (keittimen laskurin mukaan). 
Kupillisten todellinen määrä vaihtelee kahvilaadun sekä huuhtelu- ja 
puhdistustapojen mukaan.

* Kupillisten todellinen määrä vaihtelee kahvilaadun sekä huuhtelu- ja 
puhdistustapojen mukaan.
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