
 

 

Saeco PicoBaristo

• 11 förinställda kaffedrycker
• Italiensk design
• 100 % keramiska kvarnar
• 5000 koppar utan avkalkning 

med AquaClean
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co Baristo Espressomaskin - premiumkaffe med Italiensk design

vkalkningsfri på 2 år (5000 koppar) med evighetsfiltret AquaClean!

oBaristo är designad i kaffelandet Italien. Varje del av espressomaskinen är omsorgsfullt 

ndmonterad i Saecos fabrik i den italienska bergsbyn Gaggio Montano. Med Pico Baristo möts genuint 

ntverk och modern teknologi. Den digitala displayen meddelar dig när det är dags att tömma 

plåda eller byta filtret. Du kan välja kaffestyrka och temperatur för att skräddarsy efter din smak, till 

h med använda koffeinfritt, förmalet kaffe i maskinen. Tack vare det förinstallerade vattenfiltret 

uaClean kan du njuta av upp till 5 000 koppar* utan att behöva kalka av.

Kaffe för alla stunder
• 11 förinställda espressodrycker
• Brygg din espresso precis som du vill ha den
• Integrerad mjölkkanna
• Justera och spara din personliga användarprofil

Alltid redo och till ditt förfogande
• Digital dispay för enkel användning
• AquaClean-filter - avkalkningsfritt i upp till 5000 koppar!
• Enkel hantering och underhåll
• Hög kapacitet och kompakt design
• Snabbrengöring för mjölksystemet



 100 % keramiska kvarnar

De keramiska kvarnarna är utformade för att 
inte överhetta bönorna under malningen, vilket 
säkerställer att kaffebönan inte blir bränd 
under tillagningen. Keramik garanterar också 
långvarig prestanda och låg ljudnivå under 
malningen.

11 förinställda espressovarianter
Oavsett om du längtar efter en espresso, 
cappuccino eller en Caffe Crema har du 
möjligheten att välja bland elva förinställda 
espressodrycker på den automatiska 
espressomaskinen Pico Baristo.

Digital dispay för enkel användning

Via den digitala displayen visas all relevant 
information från espressomaskinen så att du 
får den överblick du behöver så att du enkelt 
kan skräddarsy ditt kaffe. Dessutom indikerar 
displayen när filterbyte samt annat underhåll 
krävs.

AquaClean-filter - avkalkningsfritt i upp 
till 5000 koppar!

Vår patenterade innovation, vattenfiltret 
AquaClean, filtrerar vattnet i 
espressomaskinen vilket både förbättrar 
kvaliteten på kaffet, samt gör att du slipper 
kalka av på ca 2 år (5000 koppar)! Avkalkning 
är otroligt viktigt för att bibehålla prestandan 
på espressomaskinen, samt kvaliteten på kaffet, 
och med AquaClean underlättar du denna 
process avsevärt. Det enda du behöver göra är 
att byta AquaClean-filtret var tredje månad, 
vilket inte tar mer än ca 30 sekunder.

Enkel hantering och underhåll

Den här espressomaskinen rengör automatiskt 
kaffekretsen med vatten vid start och 
avstängning av den automatiska 
espressomaskinen. Det ger en härlig, färsk 
smak vid varje kopp kaffe. Om du inte 
avinstallerat avkalkningsmeddelandet (vid 
installering av AquaClean), kommer 
espressomaskinen att meddela dig när det är 
dags att kalka av. Regelbunden avkalkning 

förlänger espressomaskinens livslängd och 
säkerställer kaffets kvalitet.

Brygg din espresso precis som du vill ha 
den

Olika kaffeblandningar kräver olika 
malningsgrad för att kaffebönans smak ska 
komma till sin fulla rätt. Med GranBaristo 
Avanti kan du justera malningen i 5 olika steg – 
från den finaste malningen för en fyllig espresso 
till den grövsta för ett mildare, lättare kaffe. Du 
kan enkelt anpassa och memorera styrka, 
längd, temperatur och temperatur för varje 
dryck. Det fritt fram att utforska, 
experimentera och hitta på vilken kaffevariant 
du vill.

Hög kapacitet och kompakt design

Vatten- kaffeböns- och avfallsbehållarna är 
rymliga trots sin kompakta design vilket gör 
hanteringen superenkel. Den större designen 
på behllarna gör att du slipper fylla på espresso 
eller tömma sumplådan (avfallsbehållaren) hela 
tiden.
Funktioner
11 förinställda kaffedrycker Italiensk design, 100 % keramiska kvarnar, 5000 koppar utan avkalkning med Aqu-
aClean
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Allmänna specifikationer
• Typ av kanna: Standardkanna
• Mjölklösning: Integrerad mjölkkanna, Snabb 

mjölkrengöring
• Användargränssnitt: Avancerat teckenfönster

Tekniska specifikationer
• Mjölkkanna, kapacitet: 0,5 L
• Avfallsbehållare, kapacitet: 15 portioner
• Kapacitet, vattentank: 1,8 L
• Frekvens: 50 Hz
• Max. höjd för mugg: 163 mm
• Spänning: 230 V
• Kaffebönkapacitet: 250 g
• Färg och behandling: Svart
• Sladdlängd: >100 cm
• Filterkompatibilitet: AquaClean
• Produktstorlek: 221 x 340 x 430 mm
• Avfallsbehållare: Åtkomst från framsidan
• Vattentank: Åtkomst från ovansidan
• Produktens vikt: 7,2 kg
• Ursprungsland: Rumänien

Anpassning
• Inställningar för aromstyrka: 5
• Kaffe- och mjölkvolym: Justerbar
• Inställningar för kvarnen: 10
• Aromakontroll innan brygd: Nej
• Temperaturinställningar: 3
• Användarprofiler: 1

Övriga funktioner
• Automatisk sköljning och guidad avkalkning
• Gusto Perfetto
• Huvudströmbrytare PÅ/AV-knappen
• Snabb bryggare
• Löstagbar bryggrupp

Variation
• Drycker: Baby Cappuccino, Caffè crema, 

Cappuccino, Espresso,, Dubbel espresso, Espresso 
lungo, Flat white, Varmt vatten, Latte macchiato, 
Mjölkskum, Ristretto

• Kaffepulveralternativ
• Dubbel kopp
• Dubbel kopp med mjölk: Nej
•

Specifikationer
11 förinställda kaffedrycker Italiensk design, 100 % keramiska kvarnar, 5000 koppar utan avkalkning med Aqu-
aClean
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* Baserat på åtta filterbyten som anges av maskinen. Det faktiska 
antalet koppar beror på valda kaffevarianter, sköljning och 
rengöringsmönster.

* Det faktiska antalet koppar beror på valda kaffevarianter, sköljning 
och rengöringsmönster.
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