
 

 

Saeco PicoBaristo 
Deluxe
Fuldautomatisk 
espressomaskine

• 13 varianter
• Integreret, førsteklasses 

mælkekande
• Pianosort, front
• 12-trins, justerbar møllekværn

SM5570/10

U
t
Ud
ell
dsøgt kaffe, nem at fremstille 
il din smag
forsk kaffens verden med almindelige opskrifter som f.eks. Espresso og Cappuccino 

er med specialkaffe som Americano eller Espresso Macchiato

Praktisk oplevelse
• Med AquaClean, der giver op til 5.000* kopper uden afkalkning
• Aftagelig bryggeenhed sikrer god hygiejne
• Beholderen til kaffebønner med lukning til at holde på aromaen holder bønnerne friske i 

længere tid
• Hurtig mælkerensning renser mælkeudløbet med varmt vand

Kaffe af høj kvalitet
• 20.000 kopper af den fineste kaffe med holdbare keramiske kværne
• CSA-mærke: Saeco trækker den bedste del ud af dine kaffebønner
• Hurtig tilberedning med højtydende vandkoger
• LattePerfetto til kraftigt mælkeskum med fin struktur

Personligt tilpasset udvalg
• 12 verdenskendte drikke med et tryk
• 4 profiler: Du kan nemt gemme dine foretrukne smagstyper
• avancerede display og berøringsikoner så du hurtigt kan få adgang til dine drikkevarer
• CaféDuo: tilbered og nyd dobbelt servering af en hvilken som helst kaffeopskrift



 100 % keramiske kværne

Vores kværne er fremstillet af højteknologisk 
keramik, og de er utrolig slidstærke og præcise. 
De friske bønner males nænsomt, uden risiko 
for overophedning. Den bedste smag og aroma 
udvindes og giver mindst 20.000 kopper 
overlegen kaffesmag.

Ekstern godkendelse

Med Saeco-teknologien kan du trække de 
bedste smagsstoffer ud af dine foretrukne 
kaffebønner, så du får en intens og autentisk 
aroma og smag (ristet, chokolade, nødder, 
frugtagtig, blomsteragtig, krydret)

Højtydende vandkoger

Fejlfri kaffe kræver perfekte temperaturer. 
Vores højtydende Thermoblock er fremstillet 
af let aluminium og et kabinet i rustfrit stål, som 
hurtigt varmer op til de optimale 
temperaturer.

AquaClean-filter

AquaClean er vores patenterede vandfilter, 
der er designet til at forbedre kvaliteten af din 
kaffe ved at rense vandet. Det forhindrer også 
kalkaflejringer i kaffemaskinens vandkredsløb: 
Bryg op til 5.000* kopper uden afkalkning ved 
at udskifte filteret regelmæssigt.

LattePerfetto

LattePerfetto til kraftigt mælkeskum med fin 
struktur

Aftagelig bryggeenhed

Aftagelig bryggeenhed sikrer god hygiejne. 
Saeco-bryggeenheden giver også mulighed for 
automatisk rengøring med vores særlige 
rengøringstabletter.

12 verdenskendte typer kaffe

Udforsk kaffens verden med velkendte 
opskrifter som f.eks. Espresso og Cappuccino 
eller med specialkaffe som Americano eller 
Espresso Macchiato

4 brugerprofiler

Alles foretrukne smagstyper kan gemmes i op 
til 4 brugerprofiler på det praktiske display

Berøringsikoner på display
Med et enkelt tryk får du adgang til 7 
kaffeopskrifter og brugerprofiler. Tilbered din 
kaffe, som du foretrækker den ved at tilpasse 
mængde, temperatur, smag eller styrke osv.

Beholderen til kaffebønner med lukning 
til at holde på aromaen
Beholderen til kaffebønner med lukning til at 
holde på aromaen holder bønnerne friske i 
længere tid

CaféDuo
Tilbered og nyd enkelte eller dobbelte 
serveringer af forskellige typer kaffe med et 
enkelt tryk.
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Tilbehør
• Inklusive: Måleske, Strip til test af vandets 

hårdhedsgrad, Rensebørste, Smørefedt til 
bryggeenhed, AquaClean-filter

Overflade
• Materiale: basisenhed: ABS-plastik

Generelle specifikationer
• Tilpasning pr. drik: Justerbar kaffestyrke, Justerbar 

kopvolumen, Justerbar temperatur
• Type kande: Førsteklasses kande
• Displaytype: LCD
• Mælkeløsning: Integreret mælkekande, Hurtig 

mælkerensning
• Nem rengøring og vedligeholdelse: Kompatibel 

med AquaClean-filter
• Brugervenlighed og komfort: Aftagelig hældetud
• Specielle funktioner: Mulighed for formalet kaffe

Service
• 2 års verdensomspændende reklamationsret

Bæredygtighed
• Energimærke: A-klasse
• Strømforbrug standby: < 0,5 W

Tekniske specifikationer
• Mælkekandens kapacitet: 0,5 L
• Stor beholder til affald: 15 servings
• Kapacitet: vandtank: 1,8 L
• Frekvens: 50 Hz
• Maks. kophøjde: 163 mm
• Spænding: 230 V
• Kapacitet: Kaffebønner: 250 g

• Ledningslængde: > 100 cm
• Filterkompatibilitet: AquaClean
• Produktmål: 221 x 340 x 430 mm
• Affaldsbeholder: Adgang fra fronten
• Vandtank: Adgang fra toppen
• Produktets vægt: 8,7 kg
• Oprindelsesland: Rumænien

Tilpasning
• Indstillinger for aromastyrke: 5
• Længde for kaffe og mælk: Justerbar
• Kværnens indstillinger: 12
• Aromakontrol inden brygning
• Temperaturindstillinger: 3
• Brugerprofiler: 4

Andre funktioner
• Automatisk rensning og afkalkningsguide
• Gusto Perfetto
• Hovedkontakt afbryderknap
• Hurtig vandkoger
• Aftagelig bryggeenhed

Variation
• Drikke: Espresso, Kaffe, Americano, Dobbelt 

espresso, Ristretto, Caffè Crema, Varmt vand, 
Espresso Lungo, Cappuccino, Latte Macchiato, 
Mælkeskum, Café au lait, Espresso Macchiato, 
Melange

• Kaffepulvermulighed
• Dobbelt kop
• Dobbelt kop mælk: Nej

Design
• Farve: Sort, Pianosort
•
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* Det faktiske antal kopper afhænger af de valgte kaffevarianter, 
skylning og rengøringsmønstre
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