
 

 

Saeco PicoBaristo
Täisautomaatne 
espressomasin

• 10 jooki
• Sisseehitatud piimanõu
• Must
• AquaClean

SM5460/10
Hõrk kohv, mida on lihtne täpselt teie maitse järgi valmistada

Selle kompaktse masinaga saate valmistada 10 kohvijooki
PicoBaristo on kompaktne täisautomaatne espressomasin, mis pakub uskumatut 

kohvivalikut. Kasutajaliides võimaldab ühe puudutusega valida mitmete erinevate maitsete 
vahel. AquaCleani filter tagab 5000 tassitäit* naudingut vahepeal katlakivi eemaldamata.

Igasse hetke sobiv kohv
• Nautige 10 joogi lihtsat valmistamist
• Reguleerige valmistamise pikkust, 5 aroomitugevuse ja 10 kohviveski seadistust
• Tänu piimanõule saate cappuccinot ja Latte Macchiatot valmistada vaid ühe nupuvajutusega
• Seadistage oma isiklik kasutajaprofiil ja salvestage see

Tähelepanelik ja teie käsklusi täitev
• Masina täpsem juhtimine täiustatud ekraanilt
• Tänu AquaCleanile kuni 5000* tassitäit ilma katlakivi eemaldamata
• Automaatloputus ja juhitav katlakivi eemaldamine suurepärase kohvi nautimiseks
• Mõeldud suuremate koguste valmistamiseks, kuid ei võta palju ruumi
• Piimast puhastamise funktsioon eemaldab piimajäätmed iga kasutamise järel

Iga tassitäie kohvi maitset on täiuslikkuseni täiustatud
• 20 000 tassi parimat kohvi tänu vastupidavatele keraamilistele kohviveskitele
• Täiuslik piimavaht tänu Latte Perfetto tehnoloogiale
• Kuum kohv juba esimesest tassist tänu termoplokile



 100%-liselt keraamilised kohviveskid

Meie kohviveskid on valmistatud 
esmaklassilisest keraamikast, mistõttu on need 
erakordselt tugevad ja vastupidavad. Värskeid 
ube jahvatatakse õrnalt ja puudub risk neid üle 
kuumutada. Vabastatakse kõik parimad 
maitsed ja aroomid, et saaksite nautida 
vähemalt 20 000 tassi jagu erakordset kohvi.

Täiustatud ekraan

Täiustatud ekraan kuvab kogu vajalikku teavet 
ja muudab masinaga suhtlemise ning 
funktsioonide kasutamise lihtsaks. Ikoonid ja 
tekst suunavad teid läbi kohandamisvalikute ja 
oluliste hooldustoimingute.

AquaCleani filter

AquaClean on meie patenteeritud veefilter, 
mis on mõeldud parandama kohvi kvaliteeti 

vee puhastamise läbi. Samuti ennetab see 
kohvimasina veesüsteemis katlakivi tekkimist: 
filtrit regulaarselt vahetades saate katlakivi 
eemaldamata valmistada kuni 5000* tassi kohvi.

Automaatloputus ja juhitav katlakivi 
eemaldamine

See espressomasin puhastab masina 
käivitamisel või sisselülitamisel kohvi 
ringlussüsteemi automaatselt veega. 
Tulemuseks on suurepärane värske maitse igas 
kohvitassis. Katlakivi korrapärane 
eemaldamine pikendab masina kasutusiga. 
Masin annab teile teada, millal on vaja katlakivi 
eemaldada, esitades ekraanil suunised, mida ja 
millal teha.

Kohandage oma kohvi

See üliautomaatne masin pakub mitmeid 
nauditavaid valikuid, mille abil kohandada jooki 
vastavalt oma maitsele. Saate igat jooki 
hõlpsasti isikupärastada ja salvestada mällu 
valmistamise pikkuse, tugevuse ja temperatuuri 
valikud. Avastage ja eksperimenteerige julgesti 
ning mõelge välja meelepärane jook!

Suur maht ja kompaktne disain

Nautige rohkem ruumi ja täitke masinat 
harvem tänu mahukatele kohvioa-, vee- ja 
jäätmemahutitele ülikompaktses korpuses. See 
nutikas täisautomaatne masin pakub 
maksimaalset mugavust ja tipptasemel jõudlust 
tänu suure mahutavusega veepaagile ning 
kohvioa- ja jäätmemahutile.

Sisseehitatud piimanõu

Nautige ülikreemjat täiuslikul temperatuuriga 
cappuccinot ja Latte Macchiatot lihtsaimal 
võimalikul viisil. Lihtsalt valage piim nõusse, 
sisestage see masinasse ja valige soovitud jook. 
Olenemata sellest, kas tegu on cappuccino või 
piimavahuga, serveeritakse jook sekundite 
jooksul ning pritsmevabalt ja ideaalsel 
temperatuuril.
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Üldine spetsifikatsioon
• Piimanõu tüüp: Tavaline piimanõu
• Piimasegu: Sisseehitatud piimanõu, Kiire piima 

puhastamine
• Kasutajaliides: Täiustatud näidik

Tehnilised andmed
• Piimanõu mahutavus: 0,5 l
• Jäätmenõu maht: 15 valmistuskorda
• Veenõu maht: 1,8 l
• Sagedus: 50 Hz
• Tassi maksimaalne kõrgus: 163 mm
• Pinge: 230 V
• Kohvioasalve maht: 250 g
• Värv ja viimistlus: Must
• Juhtme pikkus: 100 cm
• Filtri sobivus: AquaClean
• Toote mõõtmed: 221 × 340 × 430 mm
• Jäätmeanum: Juurdepääs eest
• Veepaak: Juurdepääs ülevalt
• Toote kaal: 7,2 kg
• Päritoluriik: Rumeenia

Kohandamine
• Aroomi kanguse seaded: 5

• Kohvi ja piima valmistamise pikkus: Seadistatav
• Kohviveski seadistused: 10
• Pre Brew Aroma juhtimine: Ei
• Temperatuurisätted: 3
• Kasutajaprofiilid: 1

Muud omadused
• Automaatloputus ja juhitav katlakivi eemaldamine
• Gusto perfetto
• Pealüliti SISSE/VÄLJA lüliti
• Lühikese kuumenemisajaga boiler
• Eemaldatav kohvivalmistusliides

Erinevad
• Joogid: Caffé Americano, Café au Lait, Cappuccino, 

Kohv, Espresso, Espresso Double, Espresso 
Macchiato, Kuum vesi, Latte Macchiato, Piimavaht, 
Ristretto

• Kohvipulbri valik
• Topelttass
• Piim, topelttass: Ei

Disain
• Värvus: Must
•
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* Pärast kaheksat filtrivahetust kooskõlas masina antud juhistega. 
Tegelik tasside arv oleneb valitud kohvisortidest ning loputus- ja 
puhastussagedustest.

* Tegelik tasside arv oleneb valitud kohvisortidest ning loputus- ja 
puhastussagedustest
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