
 

 

Saeco PicoBaristo
เครื่องชงกาแฟเอสเปร
สโซอัตโนมัติแบบพิเศ
ษ
• 10 เมนู
• เหยือกใสนมในตัว
• แผงดานหนาทําจากสแตนเลสสตี

ล
• AquaClean

SM5473/10
กาแฟสุดประณีตท่ีชงเพ่ือใหเหมาะกั
บความชอบของคุณไดอยางงายดาย

สํารวจโลกของกาแฟผานสูตรท่ัวไป เชน เอสเปรสโซ และคาปูชิโน 
หรือผานเคร่ืองดื่มกาแฟสูตรพิเศษ เชน อเมริกาโนหรือเอสเปรสโซ มัคคิอาโต

สัมผัสประสบการณอันแสนสะดวก
• มาพรอม AquaClean ที่ชงกาแฟไดถึง 5000* ถวยโดยไมตองขจัดตะกรัน
• ชุดเครื่องชงที่ถอดออกไดรับประกันความมั่นใจดานสุขอนามัย
• ภาชนะใสเมล็ดกาแฟพรอมซีลเก็บกลิ่นหอมเพื่อเก็บความสดใหมใหเมล็ดกาแฟไดยาวนาน
• ทําความสะอาดนมไดรวดเร็วทําความสะอาดหัวฉีดนมด วยน้ํารอน
กาแฟคุณภาพสูง
• เครื่องบดทําจากเซรามิคที่ทนทานทํากาแฟสุดละเมียดไดถึง 20,000 ถวย
• ตรา CSA: Saeco สกัดสวนที่ดีที่สุดของเมล็ดกาแฟของคุณ
• การเตรียมพรอมอยางรวดเร็วดวยหมอตมน้ําประสิทธิภาพสูง
• LattePerfetto เพื่อฟองนมที่หนาพรอมเนื้อสัมผัสอันนุมนวล
ความหลากหลายสวนบุคคล
• หนาจอขั้นสูงและไอคอนสัมผัสเพื่อเขาถึงเครื องดื่มของคุณอยางรวดเร็ว
• CaffeDuo เตรียมและเพลิดเพลินไปกับการทํากาแฟสองเทาในทุกสูตรกาแฟ
• 10 เครื่องดื่มชื่อดังของโลกในสัมผัสเดียว
• ฟงกชันความจํา: ปรับและจัดเก็บสูตรกาแฟทั้งหมดที่คุณตองการ



 เครื่องบดทําจากเซรามิค 100%

เคร่ืองบดของเราผลิตจากเซรามิคสุดไฮเทค 
สุดยอดความทนทานและทํางานไดอยางแมนยํา 
เมล็ดกาแฟสดจะไดรับการคั่วบดอยางละเมียดโ
ดยไมตองกังวลวาจะไหม 
ซึ่งจะสกัดรสชาติที่ดีที่สุดและกลิ่นหอมทั้งหมดอ
อกมา 
แลวมอบรสชาติเหนือระดับใหกับกาแฟไดถึง 
20,000 ถวย

การรับรองภายนอก

เทคโนโลยี Saeco 
ชวยใหคุณสามารถดึงรสชาติที่ดีที่สุดออกมาจาก
เมล็ดกาแฟที่คุณชื่นชอบ 
เพื่อใหไดกลิ่นและรสชาติที่เขมขนและแทจร ิง 
(คั่ว, ช็อคโกแลต, ถั่ว, ผลไม, ดอกไม, เผ็ด)

หมอตมประสิทธิภาพสูง

กาแฟที่สมบูรณแบบนั้นตองการอุณหภูมิที่สมบูร
ณแบบ Thermoblock 
ประสิทธิภาพสูงของเราที่ทําจากอลูมิเนียมน้ําห

นักเบา และตัวเครื่องสแตนเลสสตีล 
ซึ่งทําใหอุณหภูมิสูงขึ้นอยางเหมาะสมรวดเร็ว

แผนกรอง AquaClean

AquaClean 
คือแผนกรองน้ําที่ไดรับการจดสิทธิบัตรของเรา 
ซ่ึงไดรับการออกแบบมาเพื่อปรับปรุงคุณภาพข
องกาแฟใหดีขึ้นโดยใชน้ําที่บริสุทธิ์ 
นอกจากนี้ยังชวยปองกันการเกิดตะกรันในวงจร
น้ําของเครื่องอีกดวย ชงกาแฟไดถึง 5000* 
ถวยโดยไมตองขจัดตะกรันดวยการเปลี่ยนแผน
กรองเปนประจํา

LattePerfetto

LattePerfetto 
เพื่อฟองนมที่หนาพรอมเนื้อสัมผัสอันนุมนวล

ชุดเครื่องชงที่ถอดออกได

ชุดเครื่องชงที่ถอดออกไดรับประกันความมั่นใจ
ดานสุขอนามัย หรือชุดเครื่องชง Saeco 

ใหการทําความสะอาดอัตโนมัติดวยแท็บเล็ตทํา
ความสะอาดโดยเฉพาะของเรา

ไอคอนหนาจอสัมผัส
เขาถึง 7 
สูตรกาแฟและโปรไฟลผูใชไดในสัมผัสเดียวเพื 
อประสบการณอันลื่นไหล 
สรางสรรคกาแฟในแบบที่คุณตองการดวยการป
รับแตงปริมาณ อุณหภูมิ 
รสชาติหรือระดับความเขม และอีกมากมาย

ภาชนะใสเมล็ดกาแฟพรอมซีลเก็บกลิ่น
หอม
ภาชนะใสเมล็ดกาแฟพรอมซีลเก็บกลิ่นหอมเพื่
อเก็บความสดใหมใหเมล็ดกาแฟไดยาวนาน

CaféDuo
เตรียมและเพลิดเพลินไปกับการทํากาแฟที่แตก
ตางกันหนึ่งหรือสองถวยในสัมผัสเดียว

ทําความสะอาดนมไดรวดเร็ว

เครื่องมีฟงกชั่นทําความสะอาดนมไดรวดเร็วเพ ื่
อใหมีสุขอนามัยที่ดี: หลังการเตรียมเคร่ืองดื ม 
หัวฉีดนมจะถูกทําความสะอาดดวยน้ํารอน

10 เครื่องดื่มชื่อดังของโลก

สํารวจโลกของกาแฟผานสูตรที่คุนเคย เชน 
เอสเปรสโซและคาปูชิโน 
รวมถึงเครื่องดื่มกาแฟสูตรพิเศษ เชน 
อเมริกาโนหรือเอสเปรสโซ มัคคิอาโต
ไฮไลต
เคร่ืองชงกาแฟเอสเปรสโซอัตโนมัติแบบพิเศษ
10 เมนู เหยือกใสนมในตัว, แผงดานหนาทําจากสแตนเลสสตีล, AquaClean
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ขอกําหนดทั่วไป
• ประเภทของเหยือกใสนม: เหยือกใสนมพรีเมี่ยม
• สวนผสมนม: เหยือกใสนมในตัว, 

ทําความสะอาดนมไดรวดเร็ว
• อินเตอรเฟซผูใช: หนาจอขั้นสูง
ขอมูลทางเทคนิค
• ความจุขวดใสนม: 0.5 ลิตร
• ความจุภาชนะบรรจุของเสีย: 15 จํานวนการเสิรฟ
• ความจุแทงคน้ํา: 1.8 ลิตร
• ความถี่: 50 เฮิรตซ
• ความสูงของถวยสูงสุด: 163 มม.
• แรงดันไฟฟา: 230 V
• ความจุเมล็ดกาแฟ: 250 ก.
• สีและการตกแตง: สแตนเลสสตีล
• ความยาวสายไฟ: >100 ซม.
• การใชรวมกันไดของแผนกรอง: AquaClean
• ขนาดผลิตภัณฑ: 221 x 340 x 430 มม.
• ภาชนะบรรจุของเสีย: การเขาถึงทางดานหนา
• แทงคน้ํา: ใสจากดานบน
• น้ําหนักของผลิตภัณฑ: 7.2 กก.
• ประเทศผูผลิต: โรมาเนีย
การกําหนดคา
• การตั้งคาความเขมขนของกลิ่นหอม: 5

• ปริมาณกาแฟและนม: สามารถปรับได
• การตั้งคาเครื่องบด: 10
• การควบคุมกลิ่นหอมกอนชง: ไมมี
• การตั้งคาอุณหภูมิ: 3
• โปรไฟลผูใช: 1
คุณสมบัติอื่นๆ
• ระบบการลางอัตโนมัติและระบบแนะนําการขจัดตะ

กรัน: ใช
• Gusto Perfetto: ใช
• ปุมเปด / ปดเครื่องหลัก: ใช
• ตมน้ําเดือดไดอยางรวดเร็ว: ใช
• Brewing Group ที่ถอดออกได: ใช
ความหลากหลาย
• เครื่องดื่ม: เอสเปรสโซ, กาแฟ, อเมริกาโน, 

เอสเปรสโซ 2 ช็อต, ริสเทรตโต, น้ํารอน, คาปูชิโน, 
ลาเต มัคคิอาโต, ฟองนม, Café au Lait, เอสเปรสโซ 
มัคคิอาโต

• ตัวเลือกผงกาแฟ: ใช
• สองถวย: ใช
• นมสองถวย: ไมมี
การออกแบบ
• สี: สแตนเลสสตีลและสีดํา
•

รายละเอียดเฉพาะ
เคร่ืองชงกาแฟเอสเปรสโซอัตโนมัติแบบพิเศษ
10 เมนู เหยือกใสนมในตัว, แผงดานหนาทําจากสแตนเลสสตีล, AquaClean

SM5473/10

* อางอิงตามการเปล่ียนแผนกรอง 8 แผนตามท่ีเครื องระบุ 
จํานวนถวยกาแฟจริงจะขึ้นอยูกับความหลากหลายของกาแฟที่เลือก 
รูปแบบการลางและทําความสะอาด

* จํานวนถวยกาแฟจริงจะขึ้นอยูกับความหลากหลายของกาแฟที่เลือก 
รูปแบบการลางและทําความสะอาด

http://www.philips.com

