
 

 

Saeco PicoBaristo
Automatisk 
espressomaskin

• 11 kaffedrycker
• Inbyggd förstklassig mjölkkanna
• Silver
• AquaClean

SM3061/10
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et största urvalet i en kompakt maskin
jut av 5 000 koppar* kaffe utan avkalkning
oBaristo är en kompakt maskin som skämmer bort kaffeälskare genom att erbjuda stor variation. Via 

vändargränssnittet kan du välja mellan ett stort urval specialiteter med bara en knapptryckning. Tack 

e vattenfiltret AquaClean kan du njuta av upp till 5 000 koppar* utan avkalkning

Kaffe för alla stunder
• Njut av 11 drycker inom räckhåll
• Cappuccino och latte macchiato med en knapptryckning med mjölkkannan
• Justera längden, fem aromstyrkor och tio kvarninställningar
• Justera och spara din personliga användarprofil

Alltid perfekt kaffe
• 20 000 koppar fint kaffe med hållbar keramisk kvarn
• Perfekt mjölkskum tack vare Latte Perfetto-teknik
• Varmt kaffe från den första koppen med Thermoblock
• Förstklassig silverfärgad yta utformad in i minsta detalj

Alltid redo och till ditt förfogande
• AquaClean för upp till 5 000* koppar utan avkalkning
• Rengör mjölkresterna efter varje användning med mjölkrengöringsfunktionen
• Förbättrad kontroll av maskinen via det avancerade teckenfönstret
• Designad för att ha maximal kapacitet i ett kompakt format



 Kvarnar i 100 % keramik

Våra kvarnar är tillverkade av högteknologisk 
keramik: oerhört hårt och exakt. Färska bönor 
mals omsorgsfullt, utan risk för överhettning: 
den bästa smaken och aromen utvinns och du 
får en överlägsen överlägsen kaffesmak i minst 
20 000 koppar.

11 drycker
Njut av ett brett urval av drycker för alla 
ögonblick. Oavsett om du längtar efter en 
espresso, en kopp kaffe eller ett mjölkbaserat 
recept, ger dig din automatiska maskin en 
perfekt smakupplevelse på nolltid utan krångel!

Avancerat teckenfönster

I det avancerade teckenfönstret visas relevant 
information så att du enkelt kan interagera 
med din maskin och få ut maximala prestanda 
ur den. Kombinationen av ikoner och text 

guidar dig genom alla anpassningsalternativ och 
viktiga underhållsaktiviteter.

AquaClean-filter

AquaClean är vårt patenterade vattenfilter, 
utformat för att förbättra kvaliteten på ditt 
kaffe genom att rena vattnet. Det förhindrar 
också att kalkavlagringar bildas på 
vattenkretsen på din kaffemaskin: Gör upp till 
5000* koppar utan avkalkning genom att byta 
ut filtret regelbundet.

Automatisk sköljning och guidad 
avkalkning

Den här espressomaskinen rengör automatiskt 
sin kaffekrets med vatten vid start och 
avstängning av maskinen. Det ger en härlig, 
färsk smak med varje kopp kaffe. Regelbunden 
avkalkning förlänger espressomaskinens 
livslängd. Den här maskinen startar 
avkalkningen när det behövs. Den leder dig 

med skärmanvisningar som berättar vad du 
måste göra och när.

Brygg kaffet som du vill ha det

Den här automatiska maskinen ger dig en 
uppsjö av härliga alternativ så att du kan 
anpassa din dryck till din smak. Du kan enkelt 
anpassa och memorera styrka, längd, 
temperatur och temperatur för varje dryck. 
Det fritt fram att utforska, experimentera och 
hitta på vilken dryck som helst.

Hög kapacitet och kompakt design

Njut av större utrymme utan att behöva fylla 
på tack vare högkapacitetsböna, vatten och 
avfallsbehållare i en superkompakt design. Den 
här smarta, automatiska maskinen ger dig 
maximal bekvämlighet och förstklassiga 
prestanda tack vare den stora kapaciteten i 
vattentanken, bönbehållaren och 
avfallsbehållaren.
Funktioner
Automatisk espressomaskin
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Allmänna specifikationer
• Typ av kanna: Förstklassig kanna
• Mjölklösning: Integrerad mjölkkanna
• Användargränssnitt: Avancerat teckenfönster

Tekniska specifikationer
• Mjölkkanna, kapacitet: 0,5 L
• Avfallsbehållare, kapacitet: 15 portioner
• Kapacitet, vattentank: 1,8 L
• Frekvens: 50 Hz
• Max. höjd för mugg: 163 mm
• Spänning: 230 V
• Kaffebönkapacitet: 250 g
• Färg och behandling: Silverfärg
• Sladdlängd: >100 cm
• Filterkompatibilitet: AquaClean
• Produktstorlek: 221 x 340 x 430 mm
• Avfallsbehållare: Åtkomst från framsidan
• Vattentank: Åtkomst från ovansidan
• Ursprungsland: Rumänien

Anpassning
• Inställningar för aromstyrka: 5

• Kaffe- och mjölkvolym: Justerbar
• Inställningar för kvarnen: 10
• Aromakontroll innan brygd: Nej
• Temperaturinställningar: 3
• Användarprofiler: 1

Övriga funktioner
• Automatisk sköljning och guidad avkalkning
• Gusto Perfetto
• Huvudströmbrytare PÅ/AV-knappen
• Snabb bryggare
• Löstagbar bryggrupp

Variation
• Drycker: Baby Cappuccino, Caffè crema, 

Cappuccino, Espresso,, Dubbel espresso, Espresso 
lungo, Flat white, Varmt vatten, Latte macchiato, 
Mjölkskum, Ristretto

• Kaffepulveralternativ
• Dubbel kopp
• Dubbel kopp med mjölk: Nej
•
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* Baserat på åtta filterbyten som anges av maskinen. Det faktiska 
antalet koppar beror på valda kaffevarianter, sköljning och 
rengöringsmönster.

* Det faktiska antalet koppar beror på valda kaffevarianter, sköljning 
och rengöringsmönster.
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