
 

 

Saeco PicoBaristo 
Deluxe
Espressor automat

• 13 băuturi
• Carafă de lapte premium 

integrată
• Parte frontală din oţel inoxidabil
• Râșniţă reglabilă în 12 trepte

SM5573/10
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 băuturi de la un aparat compact
 la un Ristretto tare la un cappuccino perfect, îţi poţi satisface gusturile şi te poţi bucura 
 o varietate de 13 băuturi complet personalizabile. Reglează uşor şi comod concentraţia 
volumul cafelei, cantitatea de spumă de lapte, temperatura şi prefierberea.

Cafele profesionale la îndemâna ta
• 13 băuturi cu cafea diferite la îndemâna ta
• 4 profiluri de utilizator: cel mai ușor mod de a memora reţetele
• Cappuccino și latte macchiato la o singură atingere de buton cu carafa pentru lapte
• Ajustează concentraţia cu 5 setări pentru intensitatea aromei și 12 setări de măcinare

Gust superior de fiecare dată
• 20.000 de cești din cea mai bună cafea cu râșniţe ceramice durabile
• Saeco extrage tot ce este mai bun din boabele proaspete de cafea
• Boiler de apă cu încălzire rapidă, de înaltă performanţă
• Spumă de lapte perfectă graţie tehnologiei Latte Perfetto

Curăţare și întreţinere fără efort
• Cu AquaClean pentru până la 5000* de cești fără detartrare
• Îndepărtează reziduurile de lapte după fiecare utilizare cu funcţia de curăţare a depunerilor de 

lapte
• Unitatea internă de preparare este ușor de detașat și se curăţă în câteva secunde
• Sistem de curăţare și întreţinere din trei clicuri



 13 băuturi cu cafea diferite

Bucură-te de o varietate nelimitată, de la 
espresso și cappuccino până la specialităţi de 
băuturi cu cafea, cum ar fi americano. Astfel 
poţi servi pe toată lumea cu băutura preferată.

Râșniţe de cafea 100% ceramice

Râșniţele noastre sunt 100 % ceramice: extrem 
de dure și de precise, astfel încât să poţi savura 
cafea aromată proaspătă pentru cel puţin 
20.000 de cești.

Filtru AquaClean

AquaClean este filtrul nostru de apă brevetat, 
conceput să optimizeze calitatea cafelei prin 
purificarea apei. Previne totodată acumularea 
calcarului în circuitul de apă al aparatului de 
cafea: prepară până la 5000* de cești fără 
detartrare înlocuind în mod regulat filtrul.

4 profiluri de utilizator personalizabile

Preferinţele fiecăruia, precum și setările 
personalizate pot fi memorate în până la 4 
profiluri de utilizator folosind afișajul comod.

Personalizează-ţi cafeaua

Acest espressor automat oferă multe opţiuni 
pline de savoare pentru a-ţi personaliza cafeaua 
după propriul gust. Poţi personaliza și memora 
cu ușurinţă concentraţia, intensitatea și 
temperatura pentru fiecare băutură. 
Explorează și încearcă oricâte băuturi 
delicioase dorești, după bunul plac.

Carafă pentru lapte integrată

Savurează cappuccino și latte macchiato 
cremoase, la temperatura perfectă, în cel mai 

simplu mod posibil. Este suficient să torni lapte 
în carafă, să o cuplezi la cafetieră și să îţi 
selectezi băutura preferată. Indiferent dacă vrei 
cappuccino sau spumă de lapte, băutura ta 
preferată va fi gata în câteva secunde, fără 
stropi pe blatul de lucru și exact la temperatura 
potrivită.

Extrage tot ce e mai bun din boabele de 
cafea

Testare realizată de către Centro Studi 
Assaggiatori din Italia: degustători italieni 
confirmă că aparatele noastre super-automate 
Saeco extrag calităţile dorite din fiecare tip de 
boabe.

Boiler de apă rapid la temperatură 
ridicată

Cafeaua desăvârșită necesită temperaturi 
perfecte. Boilerul nostru de înaltă performanţă 
este prevăzut cu un corp ușor din aluminiu și 
oţel inoxidabil, care se încălzește rapid până la 
temperaturile ridicate corespunzătoare.
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Personalizare
• Setări pentru intensitatea aromei: 5
• Concentraţia cafelei și a laptelui: Reglabil
• Setări de măcinare: 12
• Control al aromei înainte de preparare
• Setări de temperatură: 3
• Profiluri de utilizator: 4

Specificaţii generale
• Soluţie pentru lapte: Carafă pentru lapte integrată, 

Curăţare rapidă a laptelui
• Tip carafă: Carafă premium
• Funcţii speciale: Opţiune pentru cafea măcinată
• Tip de afișaj: LCD

Alte caracteristici
• Clătire automată și detartrare ghidată
• Gusto Perfetto
• Buton de pornire/oprire comutator principal
• Boiler cu încălzire rapidă
• Unitate de preparare detașabilă

Specificaţii tehnice
• Capacitate carafă pentru lapte: 0,5 l
• Capacitate recipient pentru reziduuri: 14 porţii
• Capacitate rezervor de apă: 1,7 l
• Capacitate boabe de cafea: 250 g
• Lungime cablu: > 100 cm
• Ţara de origine: România
• Compatibilitate cu filtre: AquaClean

• Frecvenţă: 50 Hz
• Înălţime max. ceașcă: 163 mm
• Dimensiuni produs: 221 x 340 x 430 mm
• Tensiune: 230 V
• Recipient pentru cafea uzată: Acces frontal
• Rezervor de apă: Acces din partea de sus
• Greutate produs: 7,2 kg

Varietăţi
• Opţiune de cafea măcinată
• Două cești
• Lapte pentru două cești: Nu

Accesorii
• Incluse: Lingură de măsurare, Bandă de testare a 

durităţii apei, Perie de curăţat, Lubrifiant pentru 
unitatea de preparare, Filtru AquaClean

Design
• Culoare: Oţel inoxidabil și negru

Finisaj
• Material corp principal: Plastic ABS

Service
• Garanţie internaţională 2 ani

Durabilitate
• Etichetă energetică: Clasa A
• Consum de energie în modul stand-by: < 0,5 W
•
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* Numărul real de cești depinde de varietăţile de cafea alese și de 
modelele de clătire și de curăţare
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