
 

 

Saeco PicoBaristo 
Deluxe
Aвтоматична 
кафемашина
• 13 напитки
• Вградена първокласна кана за 
мляко

• Предна част с цвят Piano Black
• 12-степенна регулируема 
мелачка

SM5570/10

И
т
О
сп
зтънчено кафе, приготвено 
очно според вкуса ви
ткрийте света на кафето чрез познати рецепти като еспресо и капучино или 
ециални напитки с кафе като американо или еспресо макиато

Приятно изживявано
• Включва AquaClean за до 5000* чаши без премахване на котлен камък
• Подвижният модул за приготвяне гарантира увереност за визуална хигиена
• Контейнерът за зърна с уплътнение за запечатване на аромата запазва зърната свежи за 
по-дълго

• Бързо почистване на мляко почиства улея за мляко с гореща вода

Висококачествено кафе
• 20 000 чаши най-фино кафе с издръжливи керамични мелачки
• CSA значка: Saeco извлича най-доброто от вашите зърна кафе
• Бързо приготвяне с високопроизводителен бойлер за вода
• LattePerfetto за гъста млечна пяна с фина текстура

Персонализирано разнообразие
• 12 световно известни напитки с едно докосване
• 4 профила: просто запаметете личните си вкусови предпочитания
• Усъвършенстван дисплей и сензорни икони за бърз достъп до напитките ви
• CaffeDuo – подгответе и се насладете на двойна доза за която и да е рецепта с кафе



 100% керамични мелачки

Нашите мелачки са направени от 
високотехнологична керамика: 
изключително твърда и прецизна. Пресните 
зърна се смилат нежно без опасност от 
прегряване, извличайки най-добрите 
аромати, което осигурява кафе с 
превъзходен вкус за най-малко 20 000 чаши.

Външно одобрение

Технологията на Saeco ви позволява да 
извлечете най-добрите вкусове от 
любимите ви зърна кафе за интензивен и 
автентичен аромат и вкус (изпечени, с 
аромат на шоколад, на ядки, на цветя, 
пикантни)

Високопроизводителен бойлер

Идеалното кафе изисква идеална 
температура. Нашият 

високопроизводителен термоблок е 
изработен от лек алуминий и корпус от 
неръждаема стомана, който загрява бързо 
до оптимална температура

Филтър AquaClean

AquaClean е нашият патентован воден 
филтър, предназначен да подобри 
качеството на вашето кафе чрез 
пречистване на водата. Също така 
предотвратява натрупването на котлен 
камък във водния кръг на вашата 
кафемашина: правете до 5000* чаши без 
отстраняване на котлен камък, като 
редовно сменяте филтъра.

LattePerfetto

LattePerfetto за гъста млечна пяна с фина 
текстура

Подвижен модул за приготвяне

Подвижният модул за приготвяне гарантира 
увереност за визуална хигиена. Като 
алтернатива модулът за приготвяне на Saeco 
предлага автоматично почистване с нашите 
специализирани почистващи таблетки.

12 световно известни кафе напитки

Открийте света на кафето от познати 
рецепти като еспресо и капучино, както и 
специални напитки с кафе като американо 
или еспресо макиато.

4 потребителски профила

Персонализираните предпочитания на 
всеки могат да се запаметят в до 4 
потребителски профила чрез удобния 
дисплей.
Акценти
Aвтоматична кафемашина
13 напитки Вградена първокласна кана за мляко, Предна част с цвят Piano Black, 12-степенна регулиру-
ема мелачка

SM5570/10
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Аксесоари
• Приложено: Мерителна лъжица, Тестова лента 
за твърдост на водата, Четка за почистване, 
Смазване на блока за приготвяне, Филтър 
AquaClean

Дизайн
• Материал на основното тяло: ABS пластмаса

Общи спецификации
• Персонализиране според напитката: 
Регулируема сила на кафето, Регулируем обем 
според чашата, Регулируема температура

• Тип кана: Първокласна кана
• Тип дисплей: LCD
• Млечно решение: Вградена кана за мляко, Бързо 
почистване на каната за мляко

• Лесно почистване и поддръжка: Съвместим с 
филтър AquaClean

• Лесна употреба и комфорт: Подвижен улей
• Специални функции: Опция за смляно кафе

Сервиз
• 2 години международна гаранция

Устойчивост
• Енергиен етикет: Клас A
• Потребление на енергия в режим на готовност: 

< 0,5 W

Технически данни
• Капацитет на каната за мляко: 0,5 л
• Капацитет на съда за отпадъци: 15 чаши
• Обем на воден резервоар: 1,8 л
• Честота: 50 Hz
• Макс. височина на чашата: 163 мм
• Напрежение: 230 V
• Вместимост за кафе на зърна: 250 г

• Дължина на кабела: >100 см
• Съвместимост на филтъра: AquaClean
• Размери на продукта: 221 x 340 x 430 мм
• Контейнер за отпадъци: Достъп отпред
• Воден резервоар: Достъп от върха
• Тегло на продукта: 8,7 кг
• Страна на произход: Румъния

Персонализиране
• Настройки на силата на аромата: 5
• Дължина на кафе и мляко: Регулируема
• Настройки на мелачката: 12
• Контрол на аромата при предварително 
приготвяне

• Настройки за температурата: 3
• Потребителски профили: 4

Други функции
• Автоматично изплакване и направлявано 
декалциране

• Gusto perfetto
• Главен превключвател – бутон ВКЛ./ИЗКЛ.
• Нагревател с бързо загряване
• Подвижен блок за приготвяне

Разновидност
• Напитки: Еспресо, Кафе, Американо, Двойно 
еспресо, Ристрето, Крема кафе, Гореща вода, 
Дълго еспресо, Капучино, Лате макиато, 
Разпенено мляко, Café au Lait, Еспресо макиато, 
Меланж

• Опция за мляно кафе
• Двойна чаша
• Двойна чаша мляко: Не

Дизайн
• Цвят: Черно, Цвят Piano Black
•

Спецификации
Aвтоматична кафемашина
13 напитки Вградена първокласна кана за мляко, Предна част с цвят Piano Black, 12-степенна регулиру-
ема мелачка

SM5570/10

* Реалният номер на чашите зависи от избраните варианти на 
кафето и начините на изплакване и почистване
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