
 

 

Saeco PicoBaristo
Espressor automat

• 11 băuturi
• Carafă de lapte premium 

integrată
• Oţel inoxidabil
• AquaClean

HD8927/09
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ea mai mare varietate de la un aparat compact

vurează până la 5000 de ceşti* de cafea fără detartrare
oBaristo este un aparat compact care răsfaţă iubitorii de cafea. Prin intermediul interfeţei 
 utilizatorul poţi alege dintr-o varietate mare de specialităţi cu o singură atingere. Iar cu filtrul 
uaClean te poţi bucura de până la 5.000 de ceşti* fără a fi nevoie de detartrare

Orice cafea, pentru orice moment
• Savurează 11 băuturi ușor de obţinut
• Ajustează concentraţia cu 5 setări pentru intensitatea aromei și 10 setări de măcinare
• Cappuccino și latte macchiato la o singură atingere de buton cu carafa pentru lapte
• Modifică și memorează profilul personal de utilizator

Atent și anticipându-ţi nevoile, la îndemâna ta
• Control îmbunătăţit al aparatului graţie afișajului avansat
• 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

Atent și anticipându-ţi nevoile, la îndemâna ta
• Savurează o cafea excelentă cu clătirea automată și detartrarea ghidată
• Conceput să maximizeze capacităţile, ocupând puţin spaţiu



 11 băuturi
Savurează o varietate mare de băuturi adecvate 
oricărei ocazii. Indiferent dacă tânjești după un 
espresso, o cafea sau o reţetă pe bază de lapte, 
espressorul automat oferă un preparat perfect, 
fără complicaţii și fără întârziere!

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 espressor 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.

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.

Profiluri de utilizator
Memorează concentraţia oricărei varietăţi de 
cafea și de lapte după propriul gust. Vei putea 
savura espresso, cafea și toate celelalte băuturi 
mereu așa cum preferi, la o atingere de buton.

Râșniţe de cafea 100% ceramice

Râșniţele noastre sunt fabricate din ceramică 
de înaltă tehnologie, excepţional de dură și de 
precisă. Boabele proaspete sunt măcinate ușor, 
fără risc de supraîncălzire: cu extragerea celor 
mai bune arome, oferind un gust superior al 
cafelei pentru cel puţin 20.000 de cești.

Tehnologie Latte Perfetto

Fiecare cafea pe care o vei prepara va fi 
acoperită de un strat de lapte fin care încântă 

papilele gustative. Carafa pentru lapte 
spumează laptele de două ori, apoi toarnă un 
strat de cremă fără stropi în ceașcă, la 
temperatura potrivită. De asemenea, carafa 
poate fi depozitată ușor în frigider și este 
incredibil de igienică.

Finisaj din oţel inoxidabil

Fiecare detaliu minor al acestui aparat a fost 
proiectat și realizat la parametri maximi de 
calitate. Finisajul din oţel inoxidabil, inspirat din 
designul și măiestria italiene, va trece proba 
timpului în orice bucătărie în stil clasic sau 
modern. O viziune elegantă de design pur, 
aparatul tău va arăta la fel de rafinat ca și 
cafeaua pe care o prepară.

Thermoblock

Poţi să uiţi de cafeaua călduţă. Thermoblock 
oferă familiei tale cafea și cappuccino fierbinţi 
de la prima ceașcă, într-un timp scurt. Secretul 
său rezidă în învelișul ușor din aluminiu și oţel 
inoxidabil, care poate atinge rapid temperaturi 
ridicate.
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Specificaţii generale
• Soluţie pentru lapte: Integrated Milk Carafe, Quick 

Milk clean
• Tip carafă: Premium carafe
• Interfaţa cu utilizatorul: Advanced display

Specificaţii tehnice
• Tensiune: 230 V
• Lungime cablu: > 100 cm
• Ţara de origine: Romania
• Frecvenţă: 50 Hz
• Capacitate carafă pentru lapte: 0,5 l
• Capacitate recipient pentru reziduuri: 15 serv
• Capacitate rezervor de apă: 1,8 l
• Capacitate boabe de cafea: 250 g
• Recipient pentru cafea uzată: Frontal access
• Rezervor de apă: Access from the top
• Compatibilitate cu filtre: AquaClean
• Înălţime max. ceașcă: 163 mm
• Culoare și finisaj: Stainless Steel
• Dimensiunile produsului: 221 x 340 x 430 mm

Personalizare
• Setări pentru intensitatea aromei: 5
• Concentraţia cafelei și a laptelui: Adjustable
• Setări de măcinare: 10
• Control al aromei înainte de preparare: No
• Profiluri de utilizator: 1
• Setări de temperatură: 3

Varietate
• Băuturi: Baby Cappuccino, Caffè crema, 

Cappuccino, Espresso, Espresso Double, Espresso 
Lungo, Flat White, Hot water, Milk froth, Ristretto

• Opţiune de cafea măcinată: Yes
• Două cești: Yes
• Lapte pentru două cești: No

Alte caracteristici
• Clătire automată și detartrare ghidată: Yes
• Gusto Perfetto: Yes
• Unitate de preparare detașabilă: Yes
• Buton de pornire/oprire comutator principal: Yes
• Boiler cu încălzire rapidă: Yes
•
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* Luând în calcul 8 înlocuiri ale filtrului, așa cum se indică pe aparat. 
Numărul real de cești depinde de varietăţile de cafea alese și de 
metodele de clătire și curăţare.

* Numărul real de cești depinde de varietăţile de cafea alese și de 
modelele de clătire și de curăţare
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