
 

 

Saeco PicoBaristo
"Super-automatic" 
espresso automāts

• 11 dzērieni
• Iebūvēta Premium piena karafe
• Titāna krāsa
• AquaClean

HD8926/29
Liela daudzveidība no kompaktas ierīces
Baudiet līdz 5000 tasītēm* kafijas, neraizējoties par atkaļķošanu
PicoBaristo ir kompakta ierīce, kas lutina kafijas cienītājus ar daudzveidību. Izmantojot 

lietotāja interfeisu, varat izvēlēties no plaša dzērienu klāsta, tikai nospiežot pogu. Turklāt 
ar AquaClean filtru varat baudīt līdz 5000 tasītēm* bez atkaļķošanas

Vēlamā kafija katram brīdim
• Pagatavojiet 11 dzērienus ar pirksta pieskārienu
• Piena karafe kapučīno un Latte Macchiato pagatavošanai ar vienu pieskārienu
• Regulējiet daudzumu, 5 aromāta stipruma un 10 dzirnaviņu iestatījumus
• Iestatiet un saglabājiet savu individuālo lietotāja profilu

Vienmēr perfekti pagatavota kafija
• 20 000 tases izcilas kafijas, pateicoties keramiskajām dzirnaviņām
• Perfektas piena putas ar Latte Perfetto tehnoloģiju
• Karsta kafija jau no pirmās tasītes, pateicoties ātrās sildīšanas boileram
• Premium titāna apdare, precīza forma

Precīzi un intuitīvi reaģē uz vadības komandām
• Ar AquaClean līdz 5000* tasīšu pagatavošanai bez atkaļķošanas
• Pēc katras lietošanas iztīriet piena paliekas ar piena sist. tīrīšanas funkciju
• Paplašinātas ierīces vadības iespējas ar uzlaboto displeju
• Radīts maksimālai ietilpībai kompaktā izpildījumā



 100% keramiskas dzirnaviņas

Philips dzirnaviņu izgatavošanā ir izmantots 
augstāko tehnoloģiju keramiskais materiāls — 
īpaši izturīgs un īpaši precīzs. Svaigās kafijas 
pupiņas tiek saudzīgi samaltas, nepieļaujot to 
pārkaršanu. Gala rezultāts ir izcili aromātiska 
un garšas niansēm bagāta kafija vismaz 20 000 
kafijas tasītēm.

11 dzērieni
Izbaudiet plašu dzērienu daudzveidību 
atbilstoši katrai situācijai. Nav svarīgi, vai jums 
labāk garšo espresso, kafija vai kafijas dzēriens 
ar pienu - jūsu Super-automatic kafijas 
automāts to pagatavos tieši tasītē bez pūlēm un 
īsā laikā.

Uzlabots displejs

Uzlabotajā displejā ir redzama visa 
nepieciešamā informācija vienkāršai kafijas 

automāta darbināšanai un labākajai veiktspējai. 
Ikonu un teksta kombinācija norāda visas 
pielāgošanas opcijas un svarīgus apkopes 
darbus.

AquaClean filtrs

AquaClean ir mūsu patentētais ūdens filtrs, kas 
radīts ūdens attīrīšanai un līdz ar to jūsu kafijas 
kvalitātes uzlabošanai. Tas novērš arī 
katlakmens veidošanos kafijas automāta ūdens 
kontūrā: ja filtru maina regulāri, bez ierīces 
atkaļķošanas var pagatavot līdz 5000* tasītēm.

Automātiska skalošana un atkaļķošanas 
vadība

Šī espresso kafijas automāta kafijas kontūra 
skalošana ar ūdeni notiek automātiski, 
iedarbinot vai izslēdzot ierīci, tāpēc katra tasīte 
kafijas garšo lieliski un svaigi. Regulāra 
atkaļķošana pagarina espresso kafijas automāta 
darbmūžu. Šis kafijas automāts parādīs attiecīgu 

paziņojumu, kad būs nepieciešama atkaļķošana. 
Ekrāna ziņojumos būs redzami norādījumi, kas 
un kad jāpievieno.

Pielāgojiet savu kafiju

Šis Super-Automatic kafijas automāts piedāvā 
plašu noderīgu opciju klāstu dzēriena garšas 
pielāgošanai. Katram dzērienam var vienkārši 
mainīt un saglabāt atmiņā daudzuma, stipruma 
un temperatūras iestatījumus. Droši 
izmēģiniet, eksperimentējiet un radiet savus 
dzērienus!

Liela ietilpība un kompakta konstrukcija

Īpaši kompaktā konstrukcija aizņem maz vietas, 
un lielas ietilpības kafijas pupiņu, ūdens un 
atkrituma tvertnes ļauj jums ilgāk lietot ierīci 
bez tvertņu uzpildīšanas. Šī viedā, īpaši 
automātiskā ierīce ar lielas ietilpības ūdens 
tvertni, kafijas pupiņu un atkritumu tvertni 
nodrošina jums maksimālas ērtības un augstākā 
līmeņa veiktspēju.
Izceltie produkti
"Super-automatic" espresso automāts
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Vispārējas specifikācijas
• Karafes tips: Premium karafe
• Piena apstrādes risinājums: Iebūvēta piena karafe
• Lietotāja interfeiss: Uzlabots displejs

Tehniskā specifikācija
• Piena karafes tilpums: 0,5 l
• Pārpalikumu tvertnes ietilpība: 15 tases
• Ūdens tvertnes ietilpība: 1,8 l
• Frekvence: 50 Hz
• Maks. tasītes augstums: 163 mm
• Spriegums: 230 V
• Kafijas pupiņu tvertnes ietilpība: 250 g
• Krāsa un apdare: Sudrabkrāsa
• Vada garums: >100 cm
• Filtru saderība: AquaClean
• Produkta izmēri: 221 x 340 x 430 mm
• Atkritumu konteiners: Piekļuve no priekšpuses
• Ūdens tvertne: Piekļuve no augšas
• Izcelsmes valsts: Rumānija

Pielāgošana
• Aromāta stipruma iestatījumi: 5
• Kafijas un piena daudzums: Regulējams

• Dzirnaviņu iestatījumi: 10
• Pirmsuzliešanas aromāta kontrole: Nē
• Temperatūras iestatījumi: 3
• Lietotāju profili: 1

Citas funkcijas
• Automātiska skalošana un atkaļķošanas vadība
• Gusto perfetto
• Strāvas slēdža poga ON / OFF (Iesl./izsl.)
• Ātras sildīšanas boilers
• Noņemams uzliešanas mezgls

Daudzveidība
• Dzērieni: Baby Cappuccino, Caffè Crema, 

Cappuccino, Espresso, Espresso Double, Espresso 
Lungo, Flat White, Karsts ūdens, Piena putas, 
Ristretto

• Kafijas pulvera opcija
• Dubultā tasīte
• Piens, dubultā tasīte: Nē

Dizains
• Krāsa: Titāna
•

Specifikācijas
"Super-automatic" espresso automāts
11 dzērieni Iebūvēta Premium piena karafe, Titāna krāsa, AquaClean
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* Balstoties uz 8 filtru nomaiņu, kā norādīts automātā. Faktiskais tasīšu 
skaits ir atkarīgs no izvēlētajiem kafijas dzērieniem, skalošanas un 
tīrīšanas biežuma.

http://www.philips.com

