
 

 

Saeco PicoBaristo
Automatický kávovar 
s nádobou na mléko

• 10 nápojů
• Vestavěná karafa na mléko
•Černá
• AquaClean

SM5470/10
Výjimečná káva dokonale vyladěná 
podle vaší chuti

Prozkoumejte svět kávy prostřednictvím běžných receptů, jako je espresso nebo 
cappuccino, nebo prostřednictvím speciálních kávových nápojů, jako je americano nebo 
espresso macchiato.

Pohodlné používání
• Představujeme filtr AquaClean až na 5000* šálků bez nutnosti odstraňovat vodní kámen.
• Odnímatelná varná jednotka zaručuje jistotu vizuální hygieny
• Nádoba na kávová zrna s těsněním na ochranu aromatu udrží kávová zrna déle čerstvá
• Funkce Quick Milk Clean čistí hubičku na mléko horkou vodou

Vysoce kvalitní káva
• 20 000 šálků té nejlepší kávy díky odolným keramickým mlýnkům
• Odznak CSA: Přístroj Saeco extrahuje to nejlepší z kávových zrn
• Rychlá příprava s vysoce výkonným ohřívačem na vodu
• LattePerfetto pro hustou mléčnou pěnu s jemnou texturou

Přizpůsobená nabídka
• Pokročilý displej a dotykové ikony umožní rychlou přípravu nápojů
• CaffeDuo: Připravte si a vychutnejte dvojitou porci jakéhokoli kávového receptu
• 10 slavných nápojů světa jedním dotykem
• Funkce Memo: umožňuje nastavit a uložit všechny preferované recepty



 100% keramické mlýnky

Naše mlýnky jsou vyrobeny z nejmodernější, 
vysoce kvalitní keramiky, díky čemuž jsou 
mimořádně pevné a přesné. Čerstvá kávová 
zrna jsou jemně namleta bez rizika přehřátí – 
tím je dosaženo extrahování těch nejlepších 
chutí a aroma a vy si tak můžete vychutnat 
skvělou chuť kávy z nejméně 20 000 šálků.

Externí podpora

Technologie Saeco vám umožní získat 
z oblíbených kávových zrn ty nejlepší chutě, 
díky kterým dostanete intenzivní a autentické 
aroma a chuť (praženou, čokoládovou, 
oříškovou, ovocnou, květinovou, kořeněnou)

Vysoce výkonný ohřívač

Bezchybná káva vyžaduje dokonalé teploty. 
Tělo našeho vysoce výkonného termobloku je 
vyrobeno z lehkého hliníku a nerezové oceli, 

takže dokáže rychle dosáhnout optimálních 
teplot.

Filtr AquaClean

AquaClean je náš patentovaný vodní filtr 
navržený tak, aby zlepšoval kvalitu kávy díky 
dokonale čisté vodě. Dále zabraňuje usazování 
vodního kamene ve vodním okruhu vašeho 
kávovaru: udělejte si až 5000* šálků kávy, aniž 
byste museli odstraňovat vodní kámen. Stačí 
pravidelně měnit filtr.

LattePerfetto

LattePerfetto pro hustou mléčnou pěnu 
s jemnou texturou

Odnímatelná varná jednotka

Odnímatelná varná jednotka zaručuje jistotu 
vizuální hygieny. Jako alternativu také varná 

jednotka Saeco nabízí automatické čištění 
pomocí našich speciálních čisticích tablet.

Displej s dotykovými ikonami
Přístup jedním dotykem k 7 receptům na kávu 
a uživatelským profilům zajistí bezproblémové 
používání. Připravte si kávu podle svých 
představ pomocí nastavení objemu, teploty, 
chuti nebo intenzity a dalších možností.

Nádoba na kávová zrna s těsněním na 
ochranu aromatu
Nádoba na kávová zrna s těsněním na ochranu 
aromatu udrží kávová zrna déle čerstvá

CaféDuo
Jediným dotykem si připravte a vychutnejte 
jednoduchou nebo dvojitou porci různých 
kávových nápojů.

Quick Milk Clean

Aby byla zajištěna dobrá hygiena, přístroj nabízí 
funkci rychlého čištění mléka: po přípravě 
nápojů se tryska na mléko čistí horkou vodou.

10 slavných světových

Prozkoumejte svět kávy od známých receptů, 
jako je espresso nebo cappuccino, až po 
speciální kávové nápoje, jako je americano 
nebo espresso macchiato.
Přednosti
Automatický kávovar s nádobou na mléko
10 nápojů Vestavěná karafa na mléko, Černá, AquaClean

SM5470/10
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Obecné specifikace
• Typ karafy: Luxusní karafa
• Příprava s mlékem: Vestavěná karafa na mléko, 

Quick Milk clean
• Uživatelské rozhraní: Pokročilý displej

Technické údaje
• Kapacita karafy na mléko: 0,5 L
• Kapacita nádoby na odpad: 15 porcí
• Objem nádržky na vodu: 1,8 L
• Frekvence: 50 Hz
• Max. výška šálku: 163 mm
• Napětí: 230 V
• Kapacita kávových zrn: 250 g
• Barva a povrch: Černá
• Délka kabelu: >100 cm
• Kompatibilita filtrů: AquaClean
• Rozměry výrobku: 221 x 340 x 430 mm
• Nádoba na odpad: Přístup zepředu
• Nádržka na vodu: Přístup shora
• Hmotnost produktu: 7,2 kg
• Země původu: Rumunsku

Nastavení
• Nastavení síly: 5

• Délka kávy a mléka: Nastavitelná
• Nastavení mlýnku: 10
• Nastavení aroma předspařením: Ne
• Nastavení teploty: 3
• Uživatelské profily: 1

Další funkce
• Automatické oplachování a odstraňování vodního 

kamene: Ano
• Gusto perfetto: Ano
• Hlavní spínač ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ: Ano
• Rychlý ohřívač: Ano
• Vyjímatelná spařovací jednotka: Ano

Rozmanitost
• Nápoje: Espresso, Káva, Americano, Dvojité 

espresso, Ristretto, Horká voda, Cappuccino, 
Latte macchiato, Mléčná pěna, Café au Lait, 
Espresso macchiato

• Možnost mleté kávy: Ano
• Dvojitý šálek: Ano
• Dvojitý šálek mléka: Ne

Design
• Barva: Černá
•

Specifikace
Automatický kávovar s nádobou na mléko
10 nápojů Vestavěná karafa na mléko, Černá, AquaClean

SM5470/10

* Založeno na 8 výměnách filtrů, jak je uvedeno na přístroji Skutečný 
počet šálků závisí na zvolených variantách kávy a frekvenci mytí a 
čištění.

* Skutečný počet šálků závisí na zvolených druzích kávy a frekvenci 
vyplachování a čištění.

http://www.philips.com

