Saeco PicoBaristo
Deluxe
Aвтоматична
кафемашина
• 13 напитки

• Вградена първокласна кана за
мляко
• Предна част с цвят Piano Black
• 12-степенна регулируема
мелачка

Изтънчено кафе, приготвено точно според вкуса ви
13 напитки, приготвени от компактна машина
От силно ристрето до идеално капучино – задоволете изискванията си и се насладете
на 13 напитки с възможност за персонализиране. Лесно регулирайте силата и обема на
кафето, количеството млечна пяна, температурата и предварителното варене.
Бариста кафета по ваша команда
• 4 потребителски профила: най-лесният начин за съхранение на рецепти
• Капучино и лате макиато само с едно докосване с каната за мляко
• Променете дължината, 5 степени сила на аромата и 12-те нива на мелачките
• 12 различни напитки с кафе на ваше разположение
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Превъзходен вкус отново и отново
• 20 000 чаши най-фино кафе с издръжливи керамични мелачки
• Saeco извлича най-доброто от вашите свежи зърна кафе
• Високопроизводителен бързозагряващ термоблок за вода
• Перфектна млечна пяна благодарение на технологията Latte Perfetto
Безпроблемно почистване и поддръжка
• Включва AquaClean за до 5000* чаши без премахване на котлен камък
• Чисти остатъците от мляко след всяко използване с функция за почистване на мляко
• Вътрешният блок за приготвяне е лесен за премахване и изплакване за секунди
• Система за почистване и поддръжка с три щраквания
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Aвтоматична кафемашина

13 напитки Вградена първокласна кана за мляко, Предна част с цвят Piano Black, 12-степенна регулируема мелачка

Акценти

100% керамични мелачки

съхраняват в до 4 потребителски профила
чрез удобния дисплей.

Извлечете максимума от вашите
зърна

Персонализирайте кафето си

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.
Филтър AquaClean

Тази супер автоматична машина предлага
изобилие от опции да персонализирате
напитките според вашия вкус. Можете
лесно да персонализирате и запаметите
силата, дължината, температурата и вкуса за
всяка напитка. Откривайте,
експериментирайте и измисляйте всяка
една напитка!

Тествани от Centro Studi Assaggiatori в
Италия: италианските изпитатели
потвърждават, че нашите супер
автоматични машини Saeco извличат
желаното качество от всеки тип зърна.
Термоблок

Вградена кана за мляко
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.
4 потребителски профила с
възможност за персонализиране

Любимите на всички настройки с
възможност за персонализиране могат да се

Идеалното кафе изисква идеална
температура. Нашият
високопроизводителен термоблок е
изработен от лек алуминий и корпус от
неръждаема стомана, който загрява бързо
до правилната висока температура.
Наслаждавайте се на супер гъсто капучино и
лате макиато с идеална температура по
възможно най-лесния начин. Просто
налейте мляко в каната и изберете
предпочитаната си напитка. Дали това е
капучино или мляко на пяна, напитката ви
ще бъде сервирана за секунди с поток без
разплискване при идеална температура.
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Спецификации
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

•
•
•
•
•
•
•
•

Общи спецификации

Разновидност

•
•
•
•

• Млечно решение: Вградена кана за мляко, Бързо
почистване на каната за мляко
• Тип кана: Първокласна кана
• Специални функции: Опция за смляно кафе
• Тип дисплей: LCD
• Лесно почистване и поддръжка: Съвместим с
филтър AquaClean
• Персонализиране според напитката:
Регулируема сила на кафето, Регулируем обем
според чашата, Регулируема температура
• Лесна употреба и комфорт: Регулируем улей за
изливане

Други функции

• Автоматично изплакване и направлявано
декалциране
• Gusto perfetto
• Главен превключвател – бутон ВКЛ./ИЗКЛ.
• Нагревател с бързо загряване
• Подвижен блок за приготвяне

Технически данни

•
•
•
•
•
•

Капацитет на каната за мляко: 0,5 л
Капацитет на съда за отпадъци: 15 чаши
Обем на воден резервоар: 1,8 л
Вместимост за кафе на зърна: 250 гр
Дължина на кабела: >100 см
Страна на произход: Румъния

•
•
•
•

Съвместимост на филтъра: AquaClean
Честота: 50 Hz
Макс. височина на чашата: 163 мм
Размери на продукта: 221 x 340 x 430 мм
Напрежение: 230 V
Контейнер за отпадъци: Достъп отпред
Воден резервоар: Достъп от върха
Тегло на продукта: 8,7 кг
Опция за мляно кафе
Двойна чаша
Двойна чаша мляко: Не
Напитки: Еспресо, Кафе, Американо, Двойно
еспресо, Ристрето, Крема кафе, Гореща вода,
Дълго еспресо, Капучино, Лате макиато,
Разпенено мляко, Café' au Lait, Еспресо макиато,
Меланж

Аксесоари

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

Дизайн

• Цвят: Черно, Цвят Piano Black

Дизайн

• Материал на основното тяло: ABS пластмаса

Сервиз

• 2 години международна гаранция

Устойчивост

• Енергиен етикет: Клас A
• Потребление на енергия в режим на готовност:
< 0,5 W
•
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