
 

 

Saeco PicoBaristo
Máquina de café 
expresso super 
automática

• 10 bebidas
• Jarro de leite integrado
• Parte frontal em aço inoxidável
• AquaClean

SM5473/10
Café excelente, facilmente 
adaptado ao seu paladar

Explore o mundo do café com receitas comuns, como as receitas de café expresso e 
cappuccino, ou com especialidades, como o café americano ou o expresso macchiato.

Experiência prática
• Com AquaClean para até 5000* chávenas sem ter de descalcificar a máquina
• A unidade de preparação amovível permite confirmar visualmente o nível de higiene
• Recipiente para grãos com proteção de aroma para manter os grãos frescos durante mais 

tempo
• A limpeza rápida de leite limpa o bico do leite com água quente

Café de alta qualidade
• 20 000 chávenas do melhor café com moinhos resistentes em cerâmica
• Emblema CSA: a Saeco extrai a melhor parte dos seus grãos de café
• Preparação rápida com uma caldeira de água de alto desempenho
• LattePerfetto: para uma espuma de leite densa com textura fina

Variedade personalizada
• Ecrã avançado e ícones táteis para aceder rapidamente às suas bebidas
• CaffeDuo: prepare e desfrute de uma dose dupla de qualquer receita de café
• 10 bebidas mundialmente famosas à distância de um toque
• Função de memória: ajuste e guarde todas as suas receitas favoritas



 Moinho 100% em cerâmica

Os nossos moinhos são fabricados em 
cerâmica avançada e são excecionalmente 
rígidos e precisos. Os grãos frescos são 
moídos com suavidade, sem risco de 
sobreaquecimento, para extrair os melhores 
sabores e aroma e oferecer um café com sabor 
superior durante, pelo menos, 20 000 
chávenas.

Recomendação externa

A tecnologia da Saeco permite-lhe extrair os 
melhores sabores dos seus grãos de café 
favoritos para um aroma e um sabor intensos 
e autênticos (torrado, com notas de chocolate 
e de nozes, frutado, floral, picante)

Caldeira de alto desempenho

Um café sem falhas pede temperaturas 
perfeitas. O nosso sistema Thermoblock de 
alto desempenho é fabricado em alumínio leve 

e tem um corpo em aço inoxidável, que aquece 
rapidamente até às temperaturas ideais.

Filtro AquaClean

O AquaClean é o nosso filtro de água 
patenteado, concebido para melhorar a 
qualidade do seu café através da purificação da 
água. Também evita a acumulação de calcário 
no circuito de água da sua máquina de café: 
prepare até 5000* chávenas sem ter de 
descalcificar a máquina, substituindo o filtro 
regularmente.

LattePerfetto

LattePerfetto: para uma espuma de leite densa 
com textura fina

Unidade de preparação amovível

A unidade de preparação amovível permite 
confirmar visualmente o nível de higiene. Em 

alternativa, a unidade de preparação da Saeco 
oferece a possibilidade de limpeza automática 
com as nossas pastilhas de limpeza 
especializadas.

Ecrã com ícones táteis
Acesso com um só toque a 7 receitas de café e 
perfis de utilizador para uma experiência 
perfeita. Prepare o seu café da forma que 
preferir, personalizando o volume, a 
temperatura, o sabor ou a intensidade e muito 
mais.

Recipiente para grãos com proteção de 
aroma
Recipiente para grãos com proteção de aroma 
para manter os grãos frescos durante mais 
tempo

CaffeDuo
Prepare e desfrute de uma dose simples ou 
dupla de diferentes bebidas de café com um só 
toque

Limpeza rápida de leite

Para proporcionar uma boa higiene, a máquina 
oferece uma função de limpeza rápida de leite: 
após a preparação da bebida, o bico do leite é 
limpo com água quente.
Destaques
Máquina de café expresso super automática
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Especificações gerais
• Tipo de jarro: Jarro de alta qualidade
• Sistema para leite: Jarro de leite integrado, Limpeza 

rápida de leite
• Interface do utilizador: Visor avançado

Especificações técnicas
• Capacidade do jarro de leite: 0,5 L
• Capacidade do recipiente de resíduos: 15 doses
• Capacidade do depósito de água: 1,8 L
• Frequência: 50 Hz
• Altura máx. da chávena: 163 mm
• Voltagem: 230 V
• Capacidade de grãos de café: 250 g
• Cor e acabamento: Aço inoxidável
• Comprimento do cabo de alimentação: >100 cm
• Compatibilidade do filtro: AquaClean
• Dimensões do produto: 221 x 340 x 430 mm
• Recipiente para resíduos: Acesso na parte frontal
• Depósito de água: Acesso na parte superior
• Peso do produto: 7,2 kg
• País de origem: Roménia

Personalização
• Definições de intensidade do aroma: 5

• Quantidade de café e leite: Ajustável
• Regulações do moinho: 10
• Controlo de aroma na pré-preparação: Não
• Regulações de temperatura: 3
• Perfis de utilizador: 1

Outras funcionalidades
• Enxaguamento automático e descalcificação 

assistida
• Gusto perfetto
• Interruptor principal com botão ligar/desligar
• Caldeira de aquecimento rápido
• Bloco de preparação amovível

Variedade
• Bebidas: Expresso, Café, Americano, Expresso 

duplo, Ristretto, Água quente, Cappuccino, Latte 
Macchiato, Acessório p/ espuma de leite, Café com 
leite, Expresso Macchiato

• Opção de café moído
• Chávena dupla
• Chávena dupla com leite: Não

Design
• Cor: Aço inoxidável e preta
•

Especificações
Máquina de café expresso super automática
10 bebidas Jarro de leite integrado, Parte frontal em aço inoxidável, AquaClean

SM5473/10

* Com base em 8 substituições do filtro conforme indicado pela 
máquina. O número real de chávenas depende das variedades de café 
selecionadas e dos padrões de enxaguamento e de limpeza.

* O número real de chávenas depende das variedades de café 
seleccionadas e dos padrões de enxaguamento e de limpeza
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