
 

 

Saeco PicoBaristo
Popolnoma samodejni 
espresso kavni aparat

• 11 Napitkov
• Vgrajen vrhunski vrček za mleko
• Nerjavno jeklo
• AquaClean
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živajte v do 5000 skodelicah* kave brez odstranjevanja vodnega kamna

oBaristo je kompakten aparat, ki razvaja ljubitelje kave z raznolikostjo. Z uporabniškim 
esnikom lahko izbirate med številnimi specialitetami z enim samim dotikom. S filtrom 
uaClean pa lahko uživate v do 5000 skodelicah* brez odstranjevanja vodnega kamna

Vse vrste kave za vsak trenutek
• Uživajte v 11 napitkih, ki so vam na voljo vsak trenutek
• Pritisk gumba za kapučino ali latte macchiato z vrčkom za mleko
• Prilagajate lahko dolžino, 5 nastavitev za moč arome in 10 nastavitev mlinčka
• Nastavite in shranite osebni uporabniški profil

Vsaka skodelica kave je popolna
• 20.000 skodelic odlične kave s trpežnimi keramičnimi mlinčki
• Popolna mlečna pena s tehnologijo Latte Perfetto
• Klasična, natančno zasnovana površina iz nerjavnega jekla
• Grelni sistem Thermoblock ponudi vročo kavo že v prvi skodelici

Vedno pripravljen, da pripravi napitek po vaših željah
• S filtrom AquaClean za do 5000* skodelic brez odstranjevanja vodnega kamna
• Očistite ostanke mleka po vsaki uporabi s funkcijo čiščenja mleka
• Izboljšano upravljanje aparata prek naprednega zaslona
• Izjemna zmogljivost v majhni zasnovi



 11 napitkov
Uživajte v široki paleti napitkov za vsako 
priložnost. S popolnoma samodejnim espresso 
kavnim aparatom boste lahko vsakič v trenutku 
in brez posebnih priprav uživali v popolno 
pripravljenem espressu ali drugi pijači na 
osnovi kave ali mleka.

Vgrajen vrček za mleko

Enostavno pripravite izjemno kremast 
kapučino in latte macchiato idealne 
temperature. V vrček nalijte mleko, ga 
priključite na aparat in izberite želeni napitek. V 
nekaj sekundah lahko brez škropljenja 
pripravite kapučino ali spenjeno mleko idealne 
temperature.

Kava po vašem okusu

Popolnoma samodejni aparat ponuja obilico 
možnosti, s katerimi bo napitek pripravljen 
natančno po vašem okusu. Enostavno 
prilagodite dolžino, moč in temperaturo 
napitka ter shranite nastavitve. Raziskujte, 
preizkušajte in odkrivajte nove okuse.

Uporabniški profili
Shranite dolžino posameznega kavnega in 
mlečnega napitka po lastnem okusu. Espresso, 
kavo in druge napitke si boste lahko privoščili s 
pritiskom gumba, kakor so vam najbolj všeč.

100 % keramični mlinčki

Naši mlinčki so iz najsodobnejše keramike: 
izjemno trdni in natančni. Sveža zrna so nežno 
zmleta brez nevarnosti pregrevanja, da iz njih 
dobimo najboljšo mešanico okusov in arom za 
najmanj 20.000 skodelic vrhunske kave.

Tehnologija Latte Perfetto

Vsaka pripravljena skodelica kave bo prekrita s 
svilnato mlečno plastjo, ki jo bodo brbončice 
navdušeno sprejele. Vrček za mleko dvakrat 
speni mleko in nato brez pljuskov nalije 
kremasto plast pri ravno pravšnji temperaturi v 
skodelico. Vrček lahko tudi priročno shranite v 
hladilniku in je zelo higieničen.

Površina iz nerjavnega jekla

Vse podrobnosti tega aparata so bile 
zasnovane in dodelane za najvišjo kakovost. 

Površina iz nerjavnega jekla z navdihom 
italijanske oblike in izdelave bo prenesla 
preizkus časa v vsaki klasični ali sodobni kuhinji. 
Vaš aparat bo z elegantnim videzom čiste 
zasnove videti popolno kot kava, ki jo pripravi.

Thermoblock

Pozabite na mlačno kavo. Grelni sistem 
Thermoblock zagotavlja hitro pripravo kave in 
kapučina, ki sta vroča že v prvi skodelici. To 
omogoča ohišje iz lahkega aluminija in 
nerjavnega jekla, ki lahko hitro doseže visoko 
temperaturo.

Filter AquaClean

AquaClean je naš patentiran vodni filter, ki 
izboljša kakovost kave s prečiščevanjem vode. 
Prav tako preprečuje nabiranje vodnega kamna 
v krogotoku vode kavnega aparata: z redno 
menjavo filtra lahko skuhate do 5000* skodelic 
kave brez odstranjevanja vodnega kamna.
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Splošne specifikacije
• Rešitve za mleko: Vgrajen vrček za mleko, Hitro 
čiščenje mleka

• Uporabniški vmesnik: Napreden zaslon
• Vrsta vrčka: Vrhunski vrček za mleko

Tehnične specifikacije
• Prostornina vrčka za mleko: 0,5 L
• Zmogljivost posode za ostanke kave: 15 skodelic
• Zmogljivost zbiralnika za vodo: 1,8 L
• Prostornina za kavna zrna: 250 g
• Barva in površina: Nerjavno jeklo
• Dolžina kabla: > 100 cm
• Država porekla: Romuniji
• Združljivost filtra: AquaClean
• Frekvenca: 50 Hz
• Največja višina skodelice: 163 mm
• Dimenzije izdelka: 221 × 340 × 430 mm
• Napetost: 230 V
• Posoda za ostanke: Dostop s sprednje strani
• Zbiralnik za vodo: Dostop z zgornje strani

Prilagajanje
• Nastavitve za moč arome: 5
• Dolžina kave in mleka: Nastavljivo
• Nastavitve mlinčka: 10
• Nastavitev arome pri predkuhanju: Ne
• Nastavitve temperature: 3
• Uporabniški profili: 1

Druge značilnosti
• Samodejno spiranje in vodeno odstranjevanje 

vodnega kamna
• Gusto perfetto
• Glavni gumb za vklop/izklop
• Grelnik za hitro segrevanje
• Snemljiva kuhalna enota

Različni
• Napitki: Kratka kava, Kremna kava, Cappuccino, 

Espresso, Dvojni espresso, Dolgi espresso, Bela 
kava, Vroča voda, Spenjeno mleko, Ristreto

• Možnost za kavni prašek
• Dvojna skodelica
• Dvojna skodelica mleka: Ne
•
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* Izračunano na osnovi 8 menjav filtra, kot je navedeno na aparatu. 
Dejansko število skodelic je odvisno od izbranih vrst kave ter 
vzorcev izpiranja in čiščenja.

* Dejansko število skodelic je odvisno od izbranih vrst kave ter 
vzorcev izpiranja in čiščenja

http://www.philips.com

