
 

 

Saeco GranBaristo
Fuldautomatisk 
espressomaskine

• Brygger 18 kaffevarianter
• Integreret mælkekande og 

skummer
• Sort
• 5-trins, justerbar møllekværn

HD8964/01
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ed den første bryggeenhed, der kan tages af med én finger
er 28 år har Saeco genopfundet bønne til kop-oplevelsen, med den nye GranBaristo. 
 elegant espressomaskine med en række revolutionerende teknologier, der brygger 
rtigere og varmere, giver dig mere at vælge imellem og mere enkel vedligeholdelse

Avanceret teknologi for en perfekt kaffeoplevelse
• Finindstil kaffens fyldighed med 5 kværnindstillinger
• Træk mest mulig smag ud med de 100 % keramiske kværne
• En varm kaffe på ingen tid takket være Thermospeed-teknologien
• Variabelt bryggetryk for klassisk kaffe og espresso

Et udvalg af kaffe tilpasset til din smag
• Gem din yndlingskaffe med 6 brugerprofiler

Høj komfort er en del af oplevelsen
• Bryggeenhed, der kan tages af med én finger, for en nem og effektiv rengøring



 5-trins justerbare kværne

Denne maskine undlader aldrig at opfylde 
kravene til formalingens finhedsgrad. 
Forskellige kaffevarianter kræver forskellige 
granuleringsniveauer, for at den fulde smag kan 
folde sig ud. Derfor har denne maskines 
formalingsgranulering fem justerbare 
indstillinger – fra den fineste formaling for en 
fyldig espresso til den groveste for en lettere 
kaffe.

100 % keramiske kværne

De robuste 100 % keramiske kværne 
garanterer et øjebliks ren kaffenydelse i årene 
fremover. Det keramiske materiale skaber den 
ideelle formaling, som lader vandet løbe stille 
og roligt igennem og udtrække bønnernes 
reneste essens. I modsætning til andre 
"almindelige" kværne forhindrer det keramiske 
materiale kaffen i at overophede og smage 
brændt.

En varm kaffe på ingen tid

Nyd kaffe med den helt rigtige temperatur 
uden at skulle vente, takket være den kraftige 
vandkoger med Saeco Thermospeed-
teknologi. Thermospeed-teknologien 
lynopvarmer kaffekredsløbet, når maskinen 
tændes, og forhindrer varmetab og sikrer 
derved perfekt kaffe med den helt rette 
temperatur allerede fra den første kop.

Tilpas og gem din kop

Hver kop bliver formet præcist efter din smag. 
Med den ultimative tilpasningsfunktion kan du 
tilpasse og gemme alle dine drikke ned til den 
mindste detalje. Og da der er 6 brugerprofiler, 
der kan anvendes, kan alle, der bruger 
maskinen, få deres perfekte kop.

Nem og effektiv rengøring med 1 finger

Saeco GranBaristo er den eneste 
fuldautomatiske espressomaskine med en 
bryggeenhed, der kan tages af med en enkelt 
finger, for en nem og effektiv rengøring.

Philips' grønne logo
Philips' grønne produkter reducerer 
omkostninger, energiforbrug og CO2-
udledning. Hvordan? De tilbyder en 
markant miljømæssig forbedring på et 
eller flere af Philips' grønne fokusområder 
- energieffektivitet, emballage, farlige 
stoffer, vægt, genbrug og bortskaffelse 
samt garanteret lang levetid.
Vigtigste nyheder
Fuldautomatisk espressomaskine
Brygger 18 kaffevarianter Integreret mælkekande og skummer, Sort, 5-trins, justerbar møllekværn

HD8964/01



Udgivelsesdato  
2019-04-02

Version: 13.4.1

EAN: 08 71010 36327 57

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker 
tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive 
ejere.

www.philips.com
Tekniske specifikationer
• Pumpetryk: 15 bar
• Mælkekandens kapacitet: 500 L
• Stor beholder til kaffebønner: 270 g
• Stor beholder til affald: 20 servings
• Maks. kophøjde: 75 - 165 mm
• Vandkogere: 1
• Spænding: 230 V
• Frekvens: 50 Hz
• Ledningslængde: 0,8 m
• Kapacitet: vandtank: 1,7 L

Bæredygtighed
• Strømforbrug brygning: 1900 W

Generelle specifikationer
• Kopper ad gangen: 2
• Velegnet til: Hele kaffebønner, malet kaffepulver
• Type kande: Almindelig kande
• Type vandkoger: Thermospeed
• Displaytype: LCD
• Specielle funktioner: Keramisk kværn, Integreret 

kande, Forbrygning, Mulighed for formalet kaffe, 
VariPresso-bryggeenhed

• Tilpasning pr. drik: Justerbar kaffestyrke, Justerbar 
temperatur, Justerbar kopvolumen, Justerbar 
mængde mælkeskum

• Brugervenlighed og komfort: Aftagelig 

vandbeholder, Display, Justerbart kaffeudløb
• Nem rengøring og vedligeholdelse: Automatisk 

afkalkningscyklus, Aftagelig bryggeenhed, 
Automatisk rengøring af kande, Kompatibel med 
AquaClean-filter

• Kaffedrikke: Espresso, Cappuccino, varmt vand, 
Cafè Créme, opskummet mælk, Espresso 
Macchiato, Latte Macchiato, kaffe, Ristretto, 
Americano, Café au lait

Overflade
• Materiale vandkoger: Rustfrit stål (Inox)
• Materiale: basisenhed: Plastik
• Materiale: vandtank: Plastik

Oprindelsesland
• Fremstillet i: Italy

Service
• 2 års reklamationsret

Vægt og dimensioner
• Produktets vægt: 13 kg
• Produktets mål (B x D x H): 205 x 460 x 360 mm

Design
• Farve: Sort
•
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