
 

 

Saeco PicoBaristo 
Deluxe
Automata eszpresszó 
kávéfőző

• 13-féle kávé
• Beépített prémium minőségű 

tejtartály
• Antracit előlap
• 12 lépésben állítható őrlőbetét
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T
id
Fe
va
se
ökéletes kávé, mely könnyedén 
omul az ízléséhez

dezze fel a kávé világát olyan elterjedt receptek, mint az eszpresszó és a cappuccino, 
gy olyan különleges kávéitalok, mint az americano és az eszpresszó macchiato 
gítségével

Kényelmes élmény
• 5000* csésze, vízkőmentesítés nélkül az AquaClean technológiával
• A kivehető forrázóegység garantálja a szemmel látható tisztaságot
• Az aromazárral ellátott kávébabtartály hosszabb ideig frissen tartja a kávészemeket
• A gyors tejtisztítás forró vízzel tisztítja meg a tejkifolyócsövet

Kiváló minőségű kávé
• 20 000 csésze kiváló aromájú kávé a tartós kerámia őrlőbetéteknek köszönhetően
• CSA-címke: A Saeco a legjobb ízeket hozza ki a kávészemekből
• Gyors elkészítés a csúcsminőségű vízmelegítővel
• LattePerfetto a sűrű, finoman texturált tejhab érdekében

Személyre szabott választék
• 12 világhírű ital egyetlen érintéssel
• 4 profil: Egyszerűen mentse el az egyéni ízlésének megfelelő beállításokat
• Speciális kijelző és érintőikonok az italok gyors eléréséhez
• CaffeDuo Készítse el két adagban és élvezze bármely kávéreceptet



 100% kerámia őrlőbetétek

Az őrlőbetétek high-tech kerámiából 
készülnek: rendkívül kemények és precízek. A 
friss kávészemeket kíméletesen, a 
túlmelegedés veszélye nélkül őrlik meg: 
kinyerik az ízeket, aromákat, és legalább 
20 000 csésze kiváló zamatú kávét biztosítanak.

Külső minősítés

A Saeco technológia segítségével a legjobb 
ízeket hozhatja ki kedvenc kávétípusából az 
intenzív és autentikus aroma és íz érdekében 
(pörkölt, csokoládés, magvas jellegű, 
gyümölcsös, virágos, fűszeres)

Csúcsminőségű vízmelegítő

A hibátlan kávé tökéletes hőmérsékletet kíván. 
A csúcsminőségű Thermoblock könnyű 
alumíniumból és rozsdamentes acélból készül, 
amely gyorsan felmelegszik az optimális 
hőmérsékletre.

AquaClean szűrő

Ismerje meg a víz tisztítása által minőségibb 
kávét biztosító, szabadalmaztatott AquaClean 
vízszűrőnket. Megakadályozza a 
vízkőlerakódást kávéfőzője vízzel érintkező 
részei esetében – akár 5000* csészét is 
elkészíthet vízkőmentesítés nélkül, ha 
rendszeresen cseréli a szűrőt.

LattePerfetto

LattePerfetto a sűrű, finoman texturált tejhab 
érdekében

Kivehető forrázóegység

A kivehető forrázóegység garantálja a szemmel 
látható tisztaságot. Emellett a Saeco 
forrázóegység automatikus tisztítást is kínál 
speciális tisztítótablettáinkkal.

12 világhírű kávé

Fedezze fel a kávé világát olyan ismerős 
receptek, mint az eszpresszó és a cappuccino, 
továbbá olyan különleges kávéitalok, mint az 
americano és az eszpresszó macchiato 
segítségével.

4 felhasználói profil

Mindenki személyre szabott kedvence 
elmenthető akár 4 felhasználói profilban, a 
könnyen használható kijelzőn keresztül.

Érintőikonos képernyő
Egyérintéses hozzáférés 7 kávérecepthez és a 
felhasználói profilokhoz a tökéletes élményért. 
Alkossa meg az ízlésének megfelelő kávét a 
mennyiség, hőmérséklet, íz, erősség és egyéb 
jellemzők személyre szabásával.

Kávébabtartály aromazárral
Az aromazárral ellátott kávébabtartály 
hosszabb ideig frissen tartja a kávészemeket

CaféDuo
Készítsen egy vagy két adagban különböző 
kávéitalokat egyetlen érintéssel.
Fénypontok
Automata eszpresszó kávéfőző
13-féle kávé Beépített prémium minőségű tejtartály, Antracit előlap, 12 lépésben állítható őrlőbetét
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Tartozékok
• Mellékelve: Mérőkanál, Vízkeménységmérő 

tesztcsík, Tisztítókefe, Főzőegység-kenőanyag, 
AquaClean szűrő

Kidolgozás
• A készülék anyaga: ABS műanyag

Általános jellemzők
• Italonkénti testreszabhatóság: Állítható kávé 

erősség, Állítható csészetérfogat, Szabályozható 
hőmérséklet

• Tejtartály típusa: Prémium minőségű tejtartály
• Kijelző típusa: LCD
• Tejadagolás: Beépített tejtartály, Gyors tejtisztítás
• Egyszerű tisztítás és karbantartás: Használható 

AquaClean filterrel
• Egyszerű használat és kényelem: Kivehető 

kifolyócső
• Speciális funkciók: Őrölt kávé opció

Szerviz
• 2 éves, világszerte érvényes garancia

Fenntarthatóság
• Energiacímke: „A” osztály
• Energiafogyasztás készenléti állapotban: < 0,5 W

Műszaki adatok
• Tejtartály térfogat: 0,5 L
• Zacctartály kapacitása: 15 adag
• A víztartály űrtartalma: 1,8 L
• Frekvencia: 50 Hz
• Max. csészemagasság: 163 mm
• Feszültség: 230 V
• Szemes kávé kapacitás: 250 g

• Vezetékhossz: >100 cm
• Szűrő-kompatibilitás: AquaClean
• Termék méretei: 221 x 340 x 430 mm
• Zacctartály: Elülső hozzáférés
• Víztartály: Felső hozzáférés
• Készülék tömege: 8,7 kg
• Származási hely: Románia

Testreszabás
• Aromaerősség-beállítások: 5
• Kávé- és tejhosszúság: szabályozható
• Őrlőbetét-beállítások: 12
• Főzés előtti aromabeállítás
• Hőfok beállítások: 3
• Felhasználói profilok: 4

Egyéb jellemzők
• Automatikus öblítés és vezérelt vízkőmentesítés
• Gusto perfetto
• Be-/kikapcsoló gomb
• Gyorsfűtésű vízmelegítő
• Kivehető központi egység

Különböző kávéitalok
• Italok: Eszpresszó, Kávé, Americano, Dupla 

eszpresszó, Ristretto, Caffè crema, Forró víz, 
Eszpresszó Lungo, Cappuccino, Latte macchiato, 
Tejhab, Café au lait, Eszpresszó macchiato, 
Melange

• Őrölt kávé opció
• Dupla csésze
• Dupla csésze tejhez: Nem

Kialakítás
• Szín: Fekete, Antracit
•

Műszaki adatok
Automata eszpresszó kávéfőző
13-féle kávé Beépített prémium minőségű tejtartály, Antracit előlap, 12 lépésben állítható őrlőbetét
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* A csészék tényleges száma függ a kiválasztott kávétípusoktól, illetve 
az öblítési és tisztítási szokásoktól

http://www.philips.com

