
 

 

Saeco PicoBaristo 
Deluxe
W pełni automatyczny 
ekspres do kawy
• 13 rodzajów napojów
• Zintegrowany pojemnik na 

mleko
• Przód ze stali szlachetnej
• 12-stopniowy, regulowany 

młynek

SM5573/10
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 napojów w kompaktowym urządzeniu
d mocnego ristretto po doskonałe cappuccino — pij ulubioną kawę dzięki możliwości 
pisania 13 konfiguracji. Z łatwością możesz dostosować moc i ilość kawy, ilość pianki, 

peraturę i parametry wstępnego parzenia — wystarczy dotknąć ekranu.

Profesjonalna kawa na wyciągnięcie ręki
• 13 różnych napojów kawowych w zasięgu ręki
• 4 profile użytkowników: najprostsza metoda przechowywania przepisów
• Możliwość parzenia cappuccino i latte macchiato za dotknięciem jednego przycisku dzięki 

pojemnikowi na mleko
• Regulacja ilości kawy, 5 ustawień mocy aromatu, 12 ustawień młynka

Znakomity smak za każdym razem
• 20 tysięcy filiżanek najlepszej kawy dzięki trwałym młynkom ceramicznym
• Saeco wydobywa to, co najlepsze ze świeżo zmielonych ziaren kawy
• Szybkie nagrzewanie wody przez bojler o wysokiej wydajności
• Idealna mleczna pianka dzięki technologii Latte Perfetto

Czyszczenie i konserwacja ekspresu bez zbędnego wysiłku
• Filtr AquaClean pozwala zaparzyć do 5000 filiżanek* bez odkamieniania
• Czysty obieg mleka po każdym użyciu dzięki specjalnej funkcji
• Łatwy do wyjmowania wewnętrzny blok zaparzający, który można opłukać w ciągu kilku sekund
• System czyszczenia i konserwacji za pomocą trzech kliknięć



 13 różnych napojów kawowych

Ciesz się różnorodnością kaw — od espresso 
i cappuccino po modne americano. Przygotuj 
napoje, które idealnie trafią w gust każdego z 
Twoich gości.

Ceramiczne młynki

Nasze młynki są wykonane w całości z 
ceramiki, niezwykle twarde i precyzyjne, dzięki 
czemu umożliwiają parzenie świeżej i 
aromatycznej kawy, której wystarczy na co 
najmniej 20 tysięcy filiżanek.

Filtr AquaClean

AquaClean to nasz opatentowany filtr 
zaprojektowany z myślą o poprawie jakości 

kawy poprzez oczyszczanie wody. Zapobiega 
on również gromadzeniu się kamienia w obiegu 
wody ekspresu do kawy — w przypadku 
regularnych wymian filtra można zaparzyć do 
5000* filiżanek kawy bez odkamieniania.

4 konfigurowalne profile użytkowników

Spersonalizowane ustawienia ulubionych kaw 
można zapisać w 4 profilach użytkowników za 
pomocą wygodnego w użyciu wyświetlacza.

Możliwość dostosowania kawy do swoich 
upodobań

Ten w pełni automatyczny ekspres ma wiele 
opcji, dzięki którym dostosujesz smak napoju 
do swoich upodobań. Ilość, moc, temperaturę 
i smak każdego napoju można w prosty sposób 
spersonalizować i zapisać w pamięci 
urządzenia. Dzięki naszemu ekspresowi 
możesz odkrywać nowe smaki, 

eksperymentować i tworzyć napoje, na jakie 
tylko masz ochotę!

Zintegrowany pojemnik na mleko

Ciesz się kremowym cappuccino i latte 
macchiato o idealnej temperaturze w 
najprostszy sposób. Wystarczy wlać mleko do 
pojemnika, podłączyć pojemnik do ekspresu i 
wybrać rodzaj napoju. Niezależnie od tego, czy 
wybierzesz cappuccino czy spienione mleko, 
napój będzie gotowy w kilka sekund bez 
rozpryskiwania i w idealnej temperaturze.

Wydobądź to, co najlepsze z ziaren kawy

Testy przeprowadzone przez włoski instytut 
Centro Studi Assaggiatori — Italian Tasters 
potwierdzają jakość esencji wydobywanej 
przez ekspresy Saeco z różnego rodzaju ziaren 
kawy.
Zalety
W pełni automatyczny ekspres do kawy
13 rodzajów napojów Zintegrowany pojemnik na mleko, Przód ze stali szlachetnej, 12-stopniowy, regulowa-
ny młynek
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Możliwość personalizacji
• Ustawienia mocy aromatu: 5
• Ilość kawy i mleka: Regulowana
• Ustawienia młynka: 12
• Kontrola aromatu podczas wstępnego zaparzania
• Ustawienia temperatury: 3
• Profile użytkowników: 4

Informacje ogólne
• System spieniania mleka: Zintegrowany pojemnik 

na mleko, Szybkie czyszczenie obiegu mleka
• Typ pojemnika: Pojemnik wysokiej jakości 

(premium)
• Funkcje specjalne: Funkcja kawy mielonej
• Typ wyświetlacza: LCD

Inne funkcje
• Funkcja automatycznego płukania i podpowiedzi 

dot. odkamieniania
• Gusto Perfetto
• Główny wyłącznik
• Szybki bojler
• Wyjmowany blok zaparzający

Dane techniczne
• Pojemność pojemnika na mleko: 0,5 L
• Pojemność pojemnika na odpadki: 14 porcji
• Pojemność zbiornika wody: 1,7 L
• Pojemność pojemnika na ziarna kawy: 250 g
• Długość przewodu: > 100 cm
• Kraj pochodzenia: Rumunia
• Zgodność filtra: AquaClean

• Częstotliwość: 50 Hz
• Maks. wysokość filiżanki: 163 mm
• Wymiary produktu: 221 x 340 x 430 mm
• Napięcie: 230 V
• Pojemnik na odpady: Dostęp od frontu urządzenia
• Zbiornik wody: Dostęp od góry urządzenia
• Waga produktu: 7,2 kg

Różnorodność
• Funkcja mielonej kawy
• Funkcja Double Cup
• Funkcja Double Cup dla kawy mlecznej: Nie

Akcesoria
• W zestawie: Miarka, Pasek testowy do 

sprawdzania jakości wody, Szczoteczka do 
czyszczenia, Smar do bloku zaparzającego, Filtr 
AquaClean

Wzornictwo
• Kolor: Stal szlachetna i czarny

Wykończenie
• Materiał korpusu: Tworzywo ABS

Serwis
• 2 lata gwarancji

Zrównoważony rozwój
• Etykieta energetyczna: A
• Pobór mocy w stanie gotowości: < 0,5 W
•

Dane techniczne
W pełni automatyczny ekspres do kawy
13 rodzajów napojów Zintegrowany pojemnik na mleko, Przód ze stali szlachetnej, 12-stopniowy, regulowa-
ny młynek
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* Rzeczywista liczba filiżanek zależy od wybranego rodzaju kawy, 
płukania i czyszczenia
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