
 

 

Saeco PicoBaristo
Automata eszpresszó 
kávéfőző

• 11-féle ital
• Beépített prémium minőségű 

tejtartály
• Rozsdamentes acél
• AquaClean
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 legnagyobb választék, amit a kompakt gépek nyújthatnak

kár 5000 csésze* kávét élvezhet vízkőmentesítés nélkül
icoBaristo olyan kompakt készülék, ami nagy választékával kényezteti a kávéimádókat. A felhasználói 

leten specialitások széles skálájából választhat egyetlen gombnyomással. Az AquaClean szűrőnek 

szönhetően pedig akár 5000 csésze kávét élvezhet vízkőmentesítés nélkül*

Bármilyen kávé bármikor
• 11 különböző ital egy gombnyomásnyira
• Cappuccino és latte macchiato egyetlen gombnyomásra, a tejtartály segítségével
• Állítható hosszúság, 5 aromaerősség és 10 őrlőbeállítás
• Saját felhasználói profilt állíthat be és menthet el

Minden csésze kávé tökéletesre készítve
• 20 000 csésze kiváló aromájú kávé a tartós kerámia őrlőbetéteknek köszönhetően
• Tökéletes tejhab a Latte Perfetto technológiával
• Védjeggyé vált rozsdamentes acél kidolgozás, tökéletességre szabva
• Forró kávé az első csészéből a Thermoblock segítségével

Készséges és csak az Ön utasításaira vár
• 5000* csésze, vízkőmentesítés nélkül az AquaClean technológiával
• Tisztítsa ki a tejtartályt minden használat után a tejtisztítás funkcióval
• Fejlett kezelhetőség a speciális kijelző segítségével
• Kompakt kialakításban maximalizált teljesítmény



 11-féle ital
Minden alkalomhoz a megfelelő kávét 
választhatja. Akár eszpresszóról, akár hosszú 
kávéról, akár valamilyen tejes készítményről is 
legyen szó, automata kávégépével pillanatok 
alatt, könnyedén megkapja a tökéletes csésze 
kávét!

Beépített tejtartály

Élvezze a hihetetlenül krémes, tökéletes 
hőmérsékletű cappuccinók és latte macchiatók 
ízét a lehető legegyszerűbb módon. Csak 
öntsön tejet a tartályba, azt csatlakoztassa a 
készülékhez, és válassza ki a kívánt italt. Legyen 
szó cappuccinóról vagy tejhabról, itala 
pillanatokon belül elkészül, fröccsenés nélkül 
adagolva, megfelelő hőmérsékleten.

A kávé személyre szabása

Az automata gép ínycsiklandó lehetőségeinek 
tárházával saját ízlésének megfelelő italt 
készíthet. Könnyedén beállíthatja és 
eltárolhatja az egyes italok hosszúságát, 
erősségét és hőmérsékletét is. Fedezze fel a 
lehetőségeket, kísérletezzen, és állítsa elő álmai 
italát!

Felhasználói profilok
Eltárolhatja a kávés és tejes italok saját 
ízlésének megfelelő hosszúságát. Az 
eszpresszókat, a hosszabb kávékat és más 
italokat is mindig a kedvelt módon készítheti el, 
egyetlen gombnyomással.

100% kerámia őrlőbetétek

Az őrlőbetétek high-tech kerámiából 
készülnek: rendkívül kemények és precízek. A 
friss kávészemeket kíméletesen, a 
túlmelegedés veszélye nélkül őrlik meg: 
kinyerik az ízeket, aromákat, és legalább 
20 000 csésze kiváló zamatú kávét biztosítanak.

Latte Perfetto technológia

Az elkészített kávét bársonyos, ínycsiklandó 
tejhab koronázza meg. A tejtartály kétszer 
habosítja fel a tejet, majd a krémes réteg 
fröcskölés nélkül, a megfelelő hőmérsékleten 
kerül a csészébe. A tejtartály a hűtőben is 
tárolható és rendkívül higiénikus.

Rozsdamentes acél kidolgozás

A kávégép minden apró részlete a lehető 
legjobb minőségben készült. Az olasz tervezés 
és kivitelezés ihlette rozsdamentes acél 
kidolgozás ki fogja állni az idő próbáját, akár 
klasszikus, akár modern konyhába is kerül. A 
letisztult, elegáns forma látványa olyan ízléses 
megjelenést kölcsönöz gépének, mint amilyen 
ízletes a kávé, amelyet készít.

Thermoblock

Örökre elbúcsúzhat a langyos kávétól. A 
Thermoblock pillanatok alatt forró kávét és 
cappuccinót biztosít a családja számára már az 
első csészétől kezdve. A titok nyitja a könnyű 
alumínium és rozsdamentes acél váz, mely 
révén rövid idő alatt magas hőmérsékletet ér 
el.
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Általános jellemzők
• Tejadagolás: Beépített tejtartály, Gyors tejtisztítás
• kezelői felület: Speciális kijelző
• Tejtartály típusa: Prémium minőségű tejtartály

Műszaki adatok
• Tejtartály térfogat: 0,5 L
• Hulladéktartály kapacitása: 15 adag
• A víztartály űrtartalma: 1,8 L
• Szemes kávé kapacitás: 250 g
• Szín és felület: Rozsdamentes acél
• Vezetékhossz: >100 cm
• Származási hely: Románia
• Szűrő-kompatibilitás: AquaClean
• Frekvencia: 50 Hz
• Max. csészemagasság: 163 mm
• Termék méretei: 221 x 340 x 430 mm
• Feszültség: 230 V
• Zacctartály: Elülső hozzáférés
• Víztartály: Felső hozzáférés

Testreszabás
• Aromaerősség-beállítások: 5
• Kávé- és tejhosszúság: szabályozható
• Őrlőbetét-beállítások: 10
• Főzés előtti aromabeállítás: Nem
• Hőfok beállítások: 3
• Felhasználói profilok: 1

Egyéb jellemzők
• Automatikus öblítés és vezérelt vízkőmentesítés
• Gusto perfetto
• Be-/kikapcsoló gomb
• Gyorsfűtésű vízmelegítő
• Kivehető központi egység

Különböző kávéitalok
• Italok: Baby cappuccino, Caffè crema, Cappuccino, 

Eszpresszó, Dupla eszpresszó, Eszpresszó Lungo, 
Flat White, Forró víz, Tejhab, Ristretto

• Őrölt kávé opció
• Dupla csésze
• Dupla csésze tejhez: Nem
•

Műszaki adatok
Automata eszpresszó kávéfőző
11-féle ital Beépített prémium minőségű tejtartály, Rozsdamentes acél, AquaClean
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* A kávéfőzőkön jelzettek szerint 8 szűrőcserével kalkulálva. A 
csészék tényleges száma függ a kiválasztott kávétípusoktól, illetve az 
öblítési és tisztítási szokásoktól.

* A csészék tényleges száma függ a kiválasztott kávétípusoktól, illetve 
az öblítési és tisztítási szokásoktól.
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