
 

 

Saeco PicoBaristo 
Deluxe
Helautomatisk 
espressomaskin

• 13 drikker
• Førsteklasses integrert 

melkekaraffel
• Antrasittgrå front
• Justerbar kvern med 12 trinn

SM5572/10

U
la
Ut
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tsøkt kaffe du enkelt kan 
ge etter egen smak

forsk kaffens verden med vanlige oppskrifter som espresso og cappuccino eller 
esialkaffedrikker som americano eller espresso macchiato

En praktisk opplevelse
• Med AquaClean for opptil 5000* kopper uten avkalking
• Den avtakbare bryggeenheten garanterer at det ser rent ut
• Bønnebeholder med aromaforsegling som holder bønnene ferske lenger
• Quick Milk Clean rengjør melketuten med varmt vann

Høykvalitetskaffe
• 20 000 kopper av den beste kaffen med robuste keramiske kverner
• CSA-merket: Saeco får det beste ut av kaffebønnene
• Rask klargjøring med effektiv vannkoker
• LattePerfetto gir deg fyldig melkeskum med en fin tekstur

Skreddersydd utvalg
• Tolv verdensberømte kaffedrikker med ett trykk
• Fire profiler: Du kan enkelt lagre dine personlige smakspreferanser
• Avansert skjerm og berøringsikoner som gir deg rask tilgang til kaffedrikkene dine
• CaffeDuo – lag og nyt en dobbel kopp av alle kaffeoppskriftene



 100 % keramiske kverner

Kvernene våre er laget av høyteknologisk 
keramikk som er ekstra harde og nøyaktige. 
Ferske kaffebønner males forsiktig, uten fare 
for overoppheting. Slik får man frem den beste 
smaken og aromaen i uovertruffen kaffe i minst 
20 000 kopper.

Ekstern godkjenning

Saeco-teknologien gjør at du kan trekke ut de 
beste smakene fra favorittkaffebønnene dine 
og få en intens og autentisk aroma og smak 
(mørkbrent, sjokoladesmak, nøtteaktig, 
fruktig, blomsteraktig, krydret)

Vannkoker med høy ytelse

Feilfri kaffe krever perfekte temperaturer. 
Effektive Thermoblock er laget i lett aluminium 
og rustfritt stål, som raskt varmes opp til de 
optimale temperaturene.

AquaClean-filter

AquaClean er vårt patenterte vannfilter, og er 
utformet for å forbedre kvaliteten på kaffen 
ved å rense vannet. Den forhindrer også 
oppbygging av kalk i vannkretsen til 
kaffemaskinen. Lag opptil 5000* kopper uten å 
avkalke ved å skifte ut filteret regelmessig.

LattePerfetto

LattePerfetto gir deg fyldig melkeskum med en 
fin tekstur

Avtakbar bryggeenhet

Den avtakbare bryggeenheten garanterer at 
det ser rent ut. Saeco-bryggeenheten tilbyr 
også automatisk rengjøring med de 
spesialtilpassede rengjøringstablettene våre.

Tolv verdensberømte kaffedrikker

Utforsk kaffens verden med velkjente 
oppskrifter som espresso og cappuccino samt 
spesialkaffedrikker som americano eller 
espresso macchiato.

Fire brukerprofiler

Alles personlige favoritter kan lagres i opptil 
fire brukerprofiler ved å bruke den praktiske 
skjermen.

Skjerm med berøringsikoner
Ettrykks tilgang til syv kaffeoppskrifter og 
brukerprofiler for en sømløs opplevelse. Brygg 
kaffen som du vil, ved å tilpasse mengde, 
temperatur, smak og styrke med mer.

Bønnebeholder med aromaforsegling
Bønnebeholder med aromaforsegling som 
holder bønnene ferske lenger

CaféDuo
Lag og nyt enkle eller doble kopper av de ulike 
kaffedrikkene med ett trykk.
Høydepunkter
Helautomatisk espressomaskin
13 drikker Førsteklasses integrert melkekaraffel, Antrasittgrå front, Justerbar kvern med 12 trinn

SM5572/10
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Tilbehør
• Inkludert: Måleskje, Teststrimmel for vannhardhet, 

Rengjøringsbørste, Bryggegruppefett, AquaClean-
filter

Overflate
• Materiale i hoveddelen: ABS-plast

Generelle spesifikasjoner
• Tilpass hver drikke: Justerbar kaffestyrke, 

Justerbart koppvolum, Justerbar temperatur
• Type karaffel: Førsteklasses karaffel
• Skjermtype: LCD
• Melkeløsning: Integrert melkekaraffel, Rask 

rengjøring av melkerester
• Enkel rengjøring og vedlikehold: Kompatibel med 

AquaClean-filter
• Enkel bruk og komfort: Avtakbar tut
• Spesialfunksjoner: Malt kaffe-alternativ

Service
• To års verdensomspennende garanti

Bærekraft
• Energimerke: A-klasse
• Strømforbruk i standby: < 0,5 W

Tekniske spesifikasjoner
• Kapasitet, melkekaraffel: 0,5 L
• Kapasitet, avfallsbeholder: 15 porsjoner
• Kapasitet for vannbeholder: 1,8 L
• Frekvens: 50 Hz
• Maks. høyde på kopp: 163 millimeter
• Spenning: 230 V
• Kaffebønnekapasitet: 250 g

• Ledningslengde: >100 cm
• Filterkompatibilitet: AquaClean
• Produktmål: 221 x 340 x 430 millimeter
• Avfallsbeholder: Tilgang fra fronten
• Vannbeholder: Tilgang fra toppen
• Vekt, produkt: 8,7 kg
• Opprinnelsesland: Romania

Tilpasning
• Innstillinger for aroma og styrke: 5
• Kaffe- og melkelengde: Justerbar
• Maleinnstillinger: 12
• Aromakontroll ved forhåndbrygging
• Temperaturinnstillinger: 3
• Brukerprofiler: 4

Andre funksjoner
• Autorens og veiledet avkalking
• Gusto perfetto
• Hovedbryter AV/PÅ-knapp
• Rask koker
• Bryggegruppe som kan fjernes

Type
• Drikker: Espresso, Kaffe, Americano, Dobbel 

espresso, Ristretto, Caffè crema, Kokende vann, 
Espresso lungo, Cappuccino, Latte Macchiato, 
Melkeskum, Café au lait, Espresso macchiato, 
Melange

• Alternativ for kaffepulver
• Dobbel kopp
• Dobbel kopp – melk: Nei

Utforming
• Farge: Svart, Antrasitt
•

Spesifikasjoner
Helautomatisk espressomaskin
13 drikker Førsteklasses integrert melkekaraffel, Antrasittgrå front, Justerbar kvern med 12 trinn

SM5572/10

* Totalt antall kopper avhenger av valgt kaffetype, skylling og 
rengjøringsmønstre
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