
 

 

Saeco PicoBaristo
Automatyczny 
ekspres do kawy

• 10 rodzajów napojów
• Zintegrowana karafka do mleka
• Front Steel Black
• AquaClean

SM5479/10
Wyśmienita kawa, dokładnie 
taka, jaką lubisz

Odkrywaj świat kawy — od espresso i cappuccino po modne americano i espresso 
macchiato

Wygoda użytkowania
• Filtr AquaClean pozwala zaparzyć do 5000 filiżanek* bez odkamieniania
• Wyjmowana jednostka zaparzająca gwarantuje czystość urządzenia
• Pojemnik na ziarna kawy z pokrywką Aroma zachowuje świeżość ziaren
• Szybkie czyszczenie obiegu mleka oczyszcza dozownik mleka gorącą wodą

Kawa wysokiej jakości
• 20 000 filiżanek wyśmienitej kawy dzięki trwałemu ceramicznemu młynkowi
• Etykieta CSA: Saeco wydobywa to, co najlepsze z ziaren kawy
• Szybkie przygotowywanie kawy dzięki wysokowydajnemu termoblokowi
• LattePerfetto zapewnia gęstą mleczną piankę o delikatnej strukturze

Spersonalizowana różnorodność
• Zaawansowany wyświetlacz z dotykowymi ikonami pozwala na szybkie przygotowanie 

napojów
• CaffeDuo: ciesz się dwoma filiżankami kawy z jednego przepisu
• 10 najsłynniejszych napojów za jednym dotknięciem
• Funkcja pamięci: dostosuj i zapisz wszystkie ulubione przepisy



 Ceramiczne młynki

Nasze młynki są wykonane z nowoczesnej 
ceramiki, niezwykle twarde i precyzyjne. 
Świeże ziarna kawy są delikatnie mielone, bez 
ryzyka przegrzania. Proces ten wydobywa z 
kawy najlepsze smaki i aromaty, pozwalając 
uzyskać co najmniej 20 tysięcy filiżanek 
doskonałego napoju.

Certyfikat zewnętrzny

Technologia Saeco pozwala na wydobycie 
najlepszego smaku z ulubionych ziaren kawy i 
zapewnia intensywny, autentyczny smak i 
aromat (palony, czekoladowy, orzechowy, 
owocowy, kwiatowy, wyrazisty)

Wysokowydajny termoblok

Doskonała kawa wymaga idealnej temperatury. 
Wysokowydajny termoblok wykonany jest z 

lekkiego aluminium i stali szlachetnej, która 
szybko nagrzewa się do optymalnej 
temperatury

Filtr AquaClean

Opatentowany filtr wody AquaClean został 
zaprojektowany w taki sposób, aby polepszyć 
jakość kawy poprzez oczyszczanie wody. 
Zapobiega również osadzaniu się kamienia w 
obiegu wody w ekspresie: można zaparzyć do 
5000* filiżanek kawy bez konieczności 
odkamieniania ekspresu, jeśli filtr jest 
wymieniany regularnie.

LattePerfetto

Technologia LattePerfetto zmniejsza wielkość 
porów pianki mleka, pozwalając uzyskać gęstą 
piankę o delikatnej teksturze. Precyzyjna 
geometria systemu spieniania zapewnia idealną 
temperaturę i wyjątkowy stosunek pisnki do 
mleka.

Wyjmowana jednostka zaparzająca

Wyjmowana jednostka zaparzająca gwarantuje 
czystość urządzenia. Wyjmowana jednostka 
zaparzająca Saeco oferuje automatyczne 
czyszczenie dzięki naszym specjalistycznym 
tabletkom czyszczącym.

Wyświetlacz z dotykowymi ikonami
Dostęp do 7 kawowych przepisów za jednym 
dotknięciem oraz profile użytkownika dla 
doskonałych wrażeń smakowych. Przygotuj 
swoją kawę tak, jak lubisz, ustawiając objętość, 
temperaturę, smak, moc i inne parametry.

Pojemnik na ziarna kawy z pokrywką 
Aroma
Pojemnik na ziarna kawy z pokrywką Aroma 
zachowuje świeżość ziaren

CaféDuo
Przygotuj jedną lub dwie filiżanki różnych 
napojów kawowych za jednym dotknięciem.

Szybkie czyszczenie obiegu mleka

Aby zapewnić higienę, ekspres oferuje funkcje 
szybkiego czyszczenia obiegu mleka: po 
przygotowaniu napoju dozownik mleka jest 
czyszczony gorącą wodą.
Zalety
Automatyczny ekspres do kawy
10 rodzajów napojów Zintegrowana karafka do mleka, Front Steel Black, AquaClean
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Możliwość dostosowania do potrzeb 
użytkownika
• Ustawienia mocy aromatu: 5
• Ustawienia młynka: 10
• Ilość kawy i mleka: Regulowane progi alarmowe
• Kontrola aromatu podczas wstępnego zaparzania: 

Nie
• Profile użytkownika: 1
• Ustawienia temperatury: 3

Różnorodność
• Napoje: Espresso, Kawa, Americano, Podwójne 

espresso, Ristretto, Gorąca woda, Cappuccino, 
Latte Macchiato, Spienione mleko, Café au lait, 
Espresso macchiato

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

Inne funkcje
• Wyjmowany blok zaparzający
• Gusto Perfetto
• Funkcja automatycznego płukania i podpowiedzi 

dot. odkamieniania
• Główny wyłącznik ON/OFF
• Termoblok

Dane techniczne
• Długość przewodu: > 100 cm
• Napięcie: 230 V
• Kraj pochodzenia: Rumunia
• Częstotliwość: 50 Hz
• Pojemność pojemnika na mleko: 0,5 L
• Pojemność pojemnika na odpadki: 15 porcji
• Pojemność zbiornika wody: 1,8 L
• Pojemność pojemnika na ziarna kawy: 250 g
• Waga produktu: 7.2 kg
• Pojemnik na odpadki: Dostęp od przodu
• Zbiornik na wodę: Dostęp z góry
• Zgodność filtra: AquaClean
• Maks. wysokość filiżanki: 152 mm
• Kolor i wykończenie: Czarny
• Wymiary produktu: 221 x 340 x 430 mm

Projekt
• Kolor: Czarny, Stal nierdzewna

Ogólne dane techniczne
• System spieniania mleka: Wbudowana karafka na 

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

(premium)
• Interfejs użytkownika: Zaawansowany wyświetlacz
•

Dane techniczne
Automatyczny ekspres do kawy
10 rodzajów napojów Zintegrowana karafka do mleka, Front Steel Black, AquaClean

SM5479/10

* W przypadku 8 wymian filtra, zgodnie ze wskazaniem urządzenia. 
Rzeczywista liczba filiżanek zależy od wybranego rodzaju kawy, 
płukania i czyszczenia.

* Rzeczywista liczba filiżanek zależy od wybranego rodzaju kawy, 
płukania i czyszczenia

http://www.philips.com

