
 

 

Saeco PicoBaristo
Täysin automaattinen 
espressokeitin

• 10 juomaa
• Integroitu maitokannu
• Musta
• AquaClean

SM5470/10
Vastustamaton kahvielämys, 
juuri oman makusi mukaan

Perehdy kahvien maailmaan tuttujen juomien, kuten espresson ja cappuccinon, avulla tai 
erikoiskahvien, kuten americanon tai espresso macchiaton, avulla

Kätevä käyttö
• AquaClean-suodattimen ansiosta jopa 5 000 kupillista ilman kalkinpoistoa
• Irrotettava suodatinyksikkö takaa hygienian varmistuksen silmämääräisesti
• Pavut säilyvät pitkään papusäiliössä, jossa on aromikansi
• Nopea maitosuuttimen puhdistus kuumalla vedellä

Laadukas kahvi
• 20 000 kupillista erinomaista kahvia kestävillä keraamisilla kahvimyllyillä
• CSA-merkki: Saeco ottaa kahvipavuista parhaat aromit talteen
• Valmistus on nopeaa tehokkaalla boilerilla
• LattePerfetto – paksua maitovaahtoa, hienojakoinen koostumus

Mukautettu valikoima
• Juomien valinta edistyksellisen näytön kosketettavilla kuvakkeilla
• CaffeDuo – voit valmistaa minkä tahansa kahvijuoman kahdelle
• 10 maailmankuulua kahvijuomaa yhdellä painalluksella
• Muistitoiminto: määritä ja tallenna suosikkijuomasi



 Täyskeraaminen kahvimylly

Laadukkaat keraamiset kahvimyllymme ovat 
erittäin kovia ja tarkkoja. Tuoreet pavut 
jauhetaan hellästi ilman ylikuumenemisen 
vaaraa: saat kaikki parhaat maut ja aromit ja 
upean kahvin maun vähintään 20 000 
kahvikupilliseen.

Ulkoinen kannatus

Saeco-tekniikka tuo esiin kahvipapujen 
voimakkaan ja autenttisen aromin ja maun 
(paahteinen, suklainen, pähkinäinen, 
hedelmäinen, kukkainen, mausteinen)

Tehokas boileri

Maistuvan kahvin pitää olla juuri oikean 
lämpöistä. Tehokas Thermoblock on 
valmistettu kevyestä alumiinista ja 
ruostumattomasta teräksestä, ja se kuumentaa 
veden todella nopeasti

AquaClean-suodatin

AquaClean on patentoimamme vedensuodatin, 
joka parantaa kahvin laatua puhdistamalla 
veden ja ehkäisemällä kalkin muodostumista 
kahvinkeittimeen: vaihtamalla suodattimen 
säännöllisesti voit nauttia jopa 5 000* kupillista 
ilman kalkinpoistoa.

LattePerfetto

LattePerfetto – paksua maitovaahtoa, 
hienojakoinen koostumus

Irrotettava suodatinyksikkö

Irrotettava suodatinyksikkö takaa hygienian 
varmistuksen silmämääräisesti. Saecon 
suodatinyksikkö käyttää lisäksi 
puhdistustabletteja automaattisen 
puhdistukseen.

Kosketettavat kuvakkeet
Yhdellä painalluksella valittavat 7 kahvijuomaa 
ja käyttöprofiilit tekevät käytöstä saumatonta. 
Tee kahvista mieleistäsi mukauttamalla sen 
määrää, lämpötilaa, makua tai voimakkuutta.

Papusäiliö, jossa on aromikansi
Pavut säilyvät pitkään papusäiliössä, jossa on 
aromikansi

CaféDuo
Voit valmistaa yhden tai kaksi kupillista 
kahvijuomaa yhdellä painalluksella.

Nopea maitojärjestelmän puhdistus

Hygienian varmistamiseksi laitteessa on nopea 
maitojärjestelmän puhdistustoiminto: juoman 
valmistuttua maidonkaatonokka puhdistuu 
kuumalla vedellä.

10 maailmankuulua

Perehdy kahvien maailmaan tuttujen juomien, 
kuten espresson ja cappuccinon, avulla tai 
erikoiskahvien, kuten americanon tai espresso 
macchiaton, avulla.
Kohokohdat
Täysin automaattinen espressokeitin
10 juomaa Integroitu maitokannu, Musta, AquaClean

SM5470/10
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Yleiset tiedot
• Kannutyyppi: Laadukas kannu
• Maidon käsittelytapa: Integroitu maitokannu, 

Nopea maitojärjestelmän puhdistus
• Käyttöliittymä: Edistyksellinen näyttö

Tekniset tiedot
• Maitokannun tilavuus: 0,5 V
• Jätesäiliön tilavuus: 15 annosta
• Tilavuus, vesisäiliö: 1,8 V
• Taajuus: 50 Hz
• Kupin enimmäiskorkeus: 163 mm
• Jännite: 230 V
• Kahvipapusäiliön kapasiteetti: 250 g
• Väri ja pintaviimeistely: Musta
• Johdon pituus: > 100 cm
• Suodatintyyppi: AquaClean
• Tuotteen mitat: 221 x 340 x 430 mm
• Jätesäiliö: Edestä käytettävä
• Vesisäiliö: Päältä käytettävä
• Tuotteen paino: 7,2 kg
• Alkuperämaa: Romania

Mukautus
• Aromin vahvuuden asetukset: 5

• Kahvin ja maidon määrä: säädettävä
• Karkeusasetukset: 10
• Pre Brew Aroma Control -toiminto: ei
• Lämpötila-asetukset: 3
• Käyttäjäprofiilit: 1

Muut toiminnot
• Automaattinen huuhtelu ja ohjattu kalkinpoisto
• Gusto Perfetto
• Päävirtakytkin
• Nopeakäyttöinen kuumavesisäiliö
• Irrotettava suodatinyksikkö

Valikoima
• Juomat: Espresso, Kahvi, Americano, 

Tuplaespresso, Ristretto, Kuuma vesi, Cappuccino, 
Latte Macchiato, Maitovaahto, Café au Lait, 
Espresso Macchiato

• Kahvijauheen käyttö
• Kaksi kupillista
• Maito kahteen kupilliseen: ei

Muotoilu
• Väri: Musta
•

Tekniset tiedot
Täysin automaattinen espressokeitin
10 juomaa Integroitu maitokannu, Musta, AquaClean

SM5470/10

* Perustuu kahdeksaan suodatinvaihtoon (keittimen laskurin mukaan). 
Kupillisten todellinen määrä vaihtelee kahvilaadun sekä huuhtelu- ja 
puhdistustapojen mukaan.

* Kupillisten todellinen määrä vaihtelee kahvilaadun sekä huuhtelu- ja 
puhdistustapojen mukaan.

http://www.philips.com

