
 

 

Saeco PicoBaristo

• 11 rodzajów napojów
• Zintegrowana karafka do mleka
• Kolor: Titanium
• AquaClean

HD8926/29
Kompaktowe i uniwersalne urządzenie
Do 5000 filiżanek* kawy bez usuwania kamienia
PicoBaristo to kompaktowy ekspres do kawy, który spełni każde życzenie kawosza. Panel 

sterowania umożliwia szeroki wybór kaw dostępnych za jednym dotknięciem przycisku. Filtr 
AquaClean pozwala przygotować do 5000 filiżanek* kawy bez konieczności usuwania kamienia.

Odpowiednia kawa na każdą okazję
• 11 rodzajów napojów na wyciągnięcie ręki
• Przygotuj cappuccino czy latte macchiato za dotknięciem jednego przycisku dzięki karafce do 

spieniania mleka
• Regulacja ilości kawy, 5 ustawień mocy aromatu, 10 ustawień młynka
• Stwórz i zapisz swój osobisty profil użytkownika

Perfekcyjna jakość każdej filiżanki kawy
• 20 000 filiżanek wyśmienitej kawy dzięki trwałym ceramicznym młynkom
• Idealna mleczna pianka dzięki technologii Latte Perfetto
• Gorąca kawa od pierwszej filiżanki dzięki termoblokowi
• Eleganckie wykończenie w kolorze Titanium, zaprojektowane z dbałością o szczegóły

Funkcjonalność oraz intuicyjna obsługa
• Filtr AquaClean pozwala zaparzyć do 5000 filiżanek* bez odkamieniania
• Czysty obieg mleka po każdym użyciu dzięki specjalnej funkcji
• Większa kontrola nad urządzeniem za pośrednictwem zaawansowanego wyświetlacza
• Specjalna konstrukcja maksymalizuje pojemność w kompaktowej obudowie



 Ceramiczne młynki

Nasze młynki są wykonane z nowoczesnej 
ceramiki, niezwykle twarde i precyzyjne. 
Świeże ziarna kawy są delikatnie mielone, bez 
ryzyka przegrzania. Proces ten wydobywa z 
kawy najlepsze smaki i aromaty, pozwalając 
uzyskać co najmniej 20 tysięcy filiżanek 
doskonałego napoju.

11 rodzajów napojów
Delektuj się różnymi napojami na każdą okazję. 
Bez względu na to, czy masz ochotę na 
espresso, klasyczną czarną kawę czy kawę 
mleczną, automatyczny ekspres błyskawicznie 
przygotuje dla Ciebie idealny napój.

Zaawansowany wyświetlacz

Zaawansowany wyświetlacz pokazuje 
wszystkie ważne informacje, co ułatwia 
obsługę ekspresu i pozwala w pełni 
wykorzystać jego możliwości. Połączenie ikon i 
tekstu informuje o tym, w jaki sposób 

dostosować opcje i wykonać ważne czynności 
konserwacyjne.

Filtr AquaClean

AquaClean to nasz opatentowany filtr 
zaprojektowany z myślą o poprawie jakości 
kawy poprzez oczyszczanie wody. Zapobiega 
on również gromadzeniu się kamienia w obiegu 
wody ekspresu do kawy — w przypadku 
regularnych wymian filtra można zaparzyć do 
5000* filiżanek kawy bez odkamieniania.

Funkcja automatycznego płukania i 
podpowiedzi dot. odkamieniania

Ten ekspres automatycznie czyści obieg kawy 
za pomocą wody po włączeniu lub wyłączeniu 
urządzenia. Zapewnia to doskonały, świeży 
smak każdej filiżanki kawy. Regularne usuwanie 
kamienia wydłuża żywotność ekspresu do 
kawy. Urządzenie sygnalizuje konieczność 
usunięcia kamienia poprzez wyświetlane na 
ekranie komunikaty informujące o tym, co i 
kiedy należy zrobić.

Możliwość dostosowania kawy do swoich 
upodobań

Ten w pełni automatyczny ekspres ma wiele 
opcji, dzięki którym dostosujesz smak napoju 
do swoich upodobań. Ilość, moc, temperaturę 
i smak każdego napoju można w prosty sposób 
spersonalizować i zapisać w pamięci 
urządzenia. Dzięki naszemu ekspresowi 
możesz odkrywać nowe smaki, 
eksperymentować i tworzyć napoje, na jakie 
tylko masz ochotę!

Duże pojemności w kompaktowym 
urządzeniu

Przygotuj więcej kaw bez konieczności 
częstego uzupełniania składników. Ten 
inteligentny, w pełni automatyczny ekspres 
zapewnia maksymalną wygodę i najlepszą 
wydajność dzięki pojemnym zbiornikom na 
wodę, ziarna i odpady w kompaktowym 
urządzeniu.
Zalety
11 rodzajów napojów Zintegrowana karafka do mleka, Kolor: Titanium, AquaClean
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Informacje ogólne
• Pojemnik na mleko: Pojemnik wysokiej jakości 

(premium)
• System spieniania mleka: Zintegrowana karafka do 

mleka
• Panel sterowania: Zaawansowany wyświetlacz

Dane techniczne
• Pojemność pojemnika na mleko: 0,5 L
• Pojemność pojemnika na odpadki: 15 porcji
• Pojemność zbiornika wody: 1,8 L
• Częstotliwość: 50 Hz
• Maks. wysokość filiżanki: 163 mm
• Napięcie: 230 V
• Pojemność pojemnika na ziarna kawy: 250 g
• Kolor i wykończenie: Srebrny
• Długość przewodu: > 100 cm
• Zgodność filtra: AquaClean
• Wymiary produktu: 221 x 340 x 430 mm
• Pojemnik na odpady: Dostęp od frontu urządzenia
• Zbiornik wody: Dostęp od góry urządzenia
• Kraj pochodzenia: Rumunia

Możliwość personalizacji
• Ustawienia mocy aromatu: 5
• Ilość kawy i mleka: Regulowana

• Ustawienia młynka: 10
• Kontrola aromatu podczas wstępnego zaparzania: 

Nie
• Ustawienia temperatury: 3
• Profile użytkowników: 1

Inne funkcje
• Funkcja automatycznego płukania i podpowiedzi 

dot. odkamieniania
• Gusto Perfetto
• Główny wyłącznik ON/OFF
• Termoblok
• Wyjmowany blok zaparzający

Różnorodność
• Napoje: Baby Cappuccino, Caffè crema, 

Cappuccino, Espresso, Podwójne espresso, 
Espresso lungo, Flat White, Gorąca woda, 
Spienione mleko, Ristretto

• Funkcja kawy mielonej
• Funkcja Double Cup
• Funkcja Double Cup dla kawy mlecznej: Nie

Wykończenie
• Kolor: Titanium
•

Dane techniczne
11 rodzajów napojów Zintegrowana karafka do mleka, Kolor: Titanium, AquaClean

HD8926/29

* W przypadku 8 wymian filtra, zgodnie ze wskazaniem urządzenia. 
Rzeczywista liczba filiżanek zależy od wybranego rodzaju kawy, 
płukania i czyszczenia.
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