
 

 

Saeco GranBaristo
Automata eszpresszó 
kávéfőző

• 18-féle kávé főzésére képes
• Beépített tejtartály és 

tejhabosító
• Fekete
• 5 fokozatban állítható őrlőbetét
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8 egyérintéses specialitás egyedülálló változatossága

z első, egy ujjal eltávolítható központi egységgel
 év után a Saeco újraalkotta „A kávébabtól a csészéig” élményt, és így megszületett az új GranBaristo. 

gyorsabb, forróbb hőmérsékleten való kávéfőzést lehetővé tevő forradalmi technológiájú vékony 

presszógép nagyobb változatosságot biztosít, és egyszerűbbé teszi a karbantartást

Fejlett technológia a tökéletes kávéhoz tervezve
• Finomítsa a kávé intenzitását az 5-féle őrlőbeállítás segítségével
• Hozza ki az ízekből a maximumot a 100% kerámia őrlőbetétekkel
• Forró kávé pillanatok alatt a Thermospeed technológiának köszönhetően
• Változó főzési nyomás klasszikus kávéhoz és eszpresszóhoz

Különféle kávék az Ön ízléséhez igazítva
• Mentse el kedvenc kávéját 6 felhasználói profilba

A nagyfokú kényelem is az élmény része
• Egy ujjal kiszedhető főzőegység a könnyű tisztításért



 5 fokozatban állítható őrlőbetét

Amikor az őrlés finomságáról van szó, ez a 
kávéfőző sosem okoz csalódást. A különböző 
kávétípusok aromájának teljessé tételéhez 
eltérő szemcseméret szükséges. A készülék 
szemcsemérete öt fokozat megadásával 
állítható be a gazdag aromájú eszpresszót 
eredményező legfinomabbtól a könnyebb 
kávéhoz szükséges legdurvábbig.

100% kerámia őrlőbetétek

A masszív, 100% kerámia őrlőbetétek 
garantálják a hamisítatlan, kényeztető 
kávéélményt az elkövetkezendő évekre. A 
kerámia őrlők ideális őrleményt biztosítanak, 
mely lehetővé teszi a víz egyenletes átfolyását, 
így a kávészemek legtisztább aromája nyerhető 
ki. Emellett a „hagyományos” őrlőbetétekkel 

ellentétben a kerámia alapanyag 
megakadályozza a kávé túlmelegítését, mely az 
odaégett ízért felelős.

Forró kávé pillanatok alatt

Élvezze a tökéletesen forró kávét várakozás 
nélkül az új, nagy teljesítményű, Thermospeed 
technológiával működő Saeco vízmelegítő 
segítségével. A Thermospeed technológiával 
működő vízmelegítő hirtelen felmelegíti a kávé 
funkciókört a gép bekapcsolásakor. Ezzel 
megakadályozza a hőveszteséget, és már az 
első csésze kávé is tökéletesen forró lesz.

Testre szabhatja és elmentheti a 
csészebeállításokat

Minden csésze pontosan az ízlése szerint 
készül. A tökéletes beállítási funkcióval a 

legapróbb részletekig beállíthatja és 
memorizáltathatja az italait. És mivel 6 
felhasználói profil van, mindenki, aki a gépet 
használja, kérheti a saját, teljesen egyedi csésze 
kávéját.

Könnyű tisztítás egy ujjal

A Saeco GranBaristo az egyetlen automata 
eszpresszó kávéfőző, amelyet egy ujjal 
eltávolítható főzőegységgel láttak el a könnyű 
tisztítás érdekében.

Philips Green embléma
A Philips Green termékei csökkenthetik a 
költségeket, az energiafelhasználást és a 
széndioxid-kibocsátást. Hogyan? 
Lényegesen környezetbarátabb 
megoldásokat kínálnak a Philips Green 
fókuszterületein - energiahatékonyság, 
csomagolás, veszélyes anyagok, tömeg, 
újrahasznosítás és selejtezés, megbízható 
működés a termék egész élettartama alatt.
Fénypontok
Automata eszpresszó kávéfőző
18-féle kávé főzésére képes Beépített tejtartály és tejhabosító, Fekete, 5 fokozatban állítható őrlőbetét
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Műszaki adatok
• Szivattyúnyomás: 15 bar
• Tejtartály térfogat: 500 L
• Kávébabtartály kapacitása: 270 g
• Hulladéktartály kapacitása: 20 adag
• Max. csészemagasság: 75 - 165 mm
• Vízforralók: 1
• Feszültség: 230 V
• Frekvencia: 50 Hz
• Vezetékhossz: 0,8 m
• A víztartály űrtartalma: 1,7 L

Fenntarthatóság
• Energiafogyasztás kávéfőzéskor: 1900 W

Általános jellemzők
• Csészék száma egyidejűleg: 2
• Kompatibilis kávéadagolás: Egész kávészemek, 
őrölt kávé

• Tejtartály típusa: Alap tejtartály
• Vízmelegítő típusa: Thermospeed
• Kijelző típusa: LCD
• Speciális funkciók: Kerámiaőrlő, Beépített 

tejtartály, Előforrázás, Őrölt kávé opció, 
VariPresso központi egység

• Italonkénti testreszabhatóság: Állítható kávé 
erősség, Szabályozható hőmérséklet, Állítható 
csészetérfogat, Állítható tejhabmennyiség

• Egyszerű használat és kényelem: Levehető 
víztartály, Kijelző, Állítható kifolyó

• Egyszerű tisztítás és karbantartás: Automatikus 
vízkőmentesítési ciklus, Kivehető központi egység, 
Automatikus tejtartálytisztítás, Használható 
AquaClean filterrel

• Kávéitalok: Eszpresszó, cappuccino, forró víz, cafè 
créma, tejhab, eszpresszó macchiato, latte 
macchiato, kávé, ristretto, americano, café au lait

Kidolgozás
• Forraló anyaga: Rozsdamentes acél (Inox)
• A készülék anyaga: Műanyag
• Víztartály anyaga: Műanyag

Származási hely
• Gyártó ország: Olaszország

Szerviz
• 2 év garancia

Tömeg és méretek
• Készülék tömege: 13 kg
• A termék méretei (Szé x Mé x Ma): 205 x 460 x 

360 mm

Formatervezés
• Szín: Fekete
•
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