
 

 

Saeco PicoBaristo
Fuldautomatisk 
espressomaskine

• 11 drikke
• Integreret, førsteklasses 

mælkekande
• Sølvfarvet
• AquaClean

SM3061/10
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et største udvalg fra en kompakt maskine

yd op til 5000 kopper* kaffe uden afkalkning
oBaristo er en kompakt maskine, der forkæler kaffeelskere med sit store udvalg. Via 
ugergrænsefladen kan du vælge mellem masser af specialiteter med et enkelt tryk. Og 
d AquaClean-filteret kan du nyde op til 5.000 kopper* uden afkalkning

Al slags kaffe når som helst
• Du har 11 drikke lige ved hånden
• Cappuccino og latte macchiato med ét tryk – inkl. mælkekaraffel
• Juster længden, 5 indstillinger for aromastyrke og 10 kværnindstillinger
• Juster og gem din personlige brugerprofil

Hver kop kaffe brygget til perfektion
• 20.000 kopper af den fineste kaffe med holdbare keramiske kværne
• Perfekt mælkeskum takket være Latte Perfetto-teknologi
• Varm kaffe fra den første kop med Thermoblock
• Førsteklasses, sølvfarvet finish, formet til præcision

Afventer opmærksomt din kommando
• Med AquaClean, der giver op til 5.000* kopper uden afkalkning
• Fjern mælkerester efter brug med mælkerensningsfunktionen
• Forbedret styring af maskinen via det avancerede display
• Designet til at maksimere kapaciteten i en kompakt størrelse



 100 % keramiske kværne

Vores kværne er fremstillet af højteknologisk 
keramik, og de er utrolig slidstærke og præcise. 
De friske bønner males nænsomt, uden risiko 
for overophedning. Den bedste smag og aroma 
udvindes og giver mindst 20.000 kopper 
overlegen kaffesmag.

11 drikke
Nyd et bredt udvalg af drikke, der passer til 
enhver lejlighed. Uanset om du er til espresso 
eller en kaffe- eller mælkebaseret opskrift, 
leverer din superautomatiske maskine et 
perfekt resultat direkte i koppen – uden 
besvær og på ingen tid!

Avanceret display

Det avancerede display viser dig alle relevante 
oplysninger, så du nemt kan interagere med 
maskinen og få den bedste ydeevne. 

Kombinationen af ikoner og tekst leder dig 
gennem alle tilpasningsmuligheder og vigtige 
vedligeholdelsesprocesser.

AquaClean-filter

AquaClean er vores patenterede vandfilter, 
der er designet til at forbedre kvaliteten af din 
kaffe ved at rense vandet. Det forhindrer også 
kalkaflejringer i kaffemaskinens vandkredsløb: 
Bryg op til 5.000* kopper uden afkalkning ved 
at udskifte filteret regelmæssigt.

Automatisk rensning og 
afkalkningsguide

Denne espressomaskine renser automatisk 
kaffekredsløbet med vand, når maskinen 
tændes eller slukkes. Det sikrer en 
fremragende, frisk smag i hver kop kaffe. 
Regelmæssig afkalkning forlænger din 
espressomaskines levetid. Denne maskine 
fortæller, når afkalkning er påkrævet, og den 

vejleder dig med meddelelser på skærmen, så 
du ved, hvad du skal gøre hvornår.

Tilpas din kaffe

Denne superautomatiske maskine tilbyder en 
overflod af tillokkende muligheder for at 
tilpasse dine drikke efter din smag. Du kan 
nemt tilpasse og lagre længden, styrken og 
temperaturen for hver drik. Gå bare i gang 
med at udforske, eksperimentere og drømme 
dig frem til en hvilken som helst drik!

Stor kapacitet og kompakt design

Nyd den ekstra plads, og "gå længere på 
literen" uden at skulle genopfylde takket være 
bønne-, vand- og affaldsbeholderne med større 
kapacitet i et superkompakt design. Denne 
smarte, superautomatiske maskine giver dig 
maksimal komfort og førsteklasses ydeevne 
takket være den store kapacitet i vandtanken, 
kaffebønnebeholderen og affaldsbeholderen.
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Generelle specifikationer
• Type kande: Førsteklasses kande
• Mælkeløsning: Integreret mælkekande
• Brugerflade: Avanceret display

Tekniske specifikationer
• Mælkekandens kapacitet: 0,5 L
• Stor beholder til affald: 15 servings
• Kapacitet: vandtank: 1,8 L
• Frekvens: 50 Hz
• Maks. kophøjde: 163 mm
• Spænding: 230 V
• Kapacitet: Kaffebønner: 250 g
• Farve og finish: Sølvfarve
• Ledningslængde: > 100 cm
• Filterkompatibilitet: AquaClean
• Produktmål: 221 x 340 x 430 mm
• Affaldsbeholder: Adgang fra fronten
• Vandtank: Adgang fra toppen
• Oprindelsesland: Rumænien

Tilpasning
• Indstillinger for aromastyrke: 5

• Længde for kaffe og mælk: Justerbar
• Kværnens indstillinger: 10
• Aromakontrol inden brygning: Nej
• Temperaturindstillinger: 3
• Brugerprofiler: 1

Andre funktioner
• Automatisk rensning og afkalkningsguide
• Gusto Perfetto
• Hovedkontakt afbryderknap
• Hurtig vandkoger
• Aftagelig bryggeenhed

Variation
• Drikke: Lille cappuccino, Caffè Crema, 

Cappuccino, Espresso, Dobbelt espresso, Espresso 
Lungo, Flat White, Varmt vand, Latte Macchiato, 
Mælkeskum, Ristretto

• Kaffepulvermulighed
• Dobbelt kop
• Dobbelt kop mælk: Nej
•
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* Baseret på udskiftning af 8 filtre som angivet af maskinen. Det 
faktiske antal kopper afhænger af valgte kaffevarianter, skylning og 
rengøringsmønstre.

* Det faktiske antal kopper afhænger af de valgte kaffevarianter, 
skylning og rengøringsmønstre
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