
 

 

Saeco PicoBaristo
Automatyczny 
ekspres do kawy

• 11 rodzajów napojów
• Zintegrowana karafka do mleka
• Stal szlachetna
• AquaClean

HD8927/09
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ompaktowe i uniwersalne urządzenie
o 5000 filiżanek* kawy bez usuwania kamienia
oBaristo to kompaktowy ekspres do kawy, który spełni każde życzenie kawosza. Panel 
rowania umożliwia szeroki wybór kaw dostępnych za jednym dotknięciem przycisku. Filtr 
uaClean 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
• Precyzyjnie zaprojektowane, ponadczasowe wykończenie ze stali szlachetnej
• Gorąca kawa od pierwszej filiżanki dzięki termoblokowi

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



 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.

Zintegrowana karafka do mleka

Ciesz się kremowym cappuccino i latte 
macchiato o idealnej temperaturze w 
najprostszy sposób. Wystarczy wlać mleko do 
pojemnika, podłączyć pojemnik do ekspresu i 
wybrać rodzaj napoju. Niezależnie od tego, czy 
wybierzesz cappuccino czy spienione mleko, 
napój będzie gotowy w kilka sekund bez 
rozpryskiwania i w idealnej temperaturze.

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!

Profile użytkowników
Zapisz dane o ilości kawy i mleka w każdej 
filiżance zgodnie ze swoimi preferencjami. 
Dzięki temu za jednym dotknięciem przycisku 
każde espresso, kawa i inne napoje będą takie, 
jak lubisz.

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.

Technologia Latte Perfetto

Każda przygotowana kawa zostanie 
zwieńczona jedwabistą warstwą mleka, która 

pieści kubki smakowe. Pojemnik na mleko 
dwukrotnie spienia mleko, a następnie 
aksamitna warstwa pianki o odpowiedniej 
temperaturze wpływa do filiżanki bez 
rozpryskiwania. Pojemnik można również 
wygodnie przechowywać w lodówce, dzięki 
czemu pozwala zachować optymalną higienę.

Wykończenie ze stali szlachetnej

Każdy najmniejszy detal tego ekspresu został 
opracowany i wykonany z myślą o najwyższej 
jakości. Wykończenie ze stali szlachetnej, 
zainspirowane włoskim wzornictwem i 
jakością wykonania, wygląda ponadczasowo 
zarówno w klasycznych, jak i nowoczesnych 
kuchniach. To elegancka interpretacja czystej 
formy — Twój ekspres jest równie 
wyrafinowany jak kawa, którą przygotowuje.

Termoblok

Koniec z niewystarczająco ciepłą kawą. 
Termoblok błyskawicznie przygotuje dla 
Twojej rodziny gorącą kawę i cappuccino już 
od pierwszej filiżanki. Sekret tkwi w obudowie 
z lekkiego aluminium i stali szlachetnej, która 
może szybko osiągnąć wysoką temperaturę.
Zalety
Automatyczny ekspres do kawy
11 rodzajów napojów Zintegrowana karafka do mleka, Stal szlachetna, AquaClean
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Informacje ogólne
• System spieniania mleka: Zintegrowana karafka do 

mleka, Szybkie czyszczenie obiegu mleka
• Panel sterowania: Zaawansowany wyświetlacz
• Pojemnik na mleko: Pojemnik wysokiej jakości 

(premium)

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

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
•

Dane techniczne
Automatyczny ekspres do kawy
11 rodzajów napojów Zintegrowana karafka do mleka, Stal szlachetna, AquaClean

HD8927/09

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

* Rzeczywista liczba filiżanek zależy od wybranego rodzaju kawy, 
płukania i czyszczenia

http://www.philips.com

