
 

 

Saeco GranBaristo
Automatický 
espresovač

• Vestavěná nádoba a napěňovač 
na mléko

• Ocelově černá
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první varnou jednotkou odnímatelnou pomocí jednoho prstu
 28 letech společnost Saeco znovu přichází se zážitky od zrnka po šálek a vytvořila nový 
vovar GranBaristo. Elegantní espresovač s několika revolučními technologiemi, které 
jišťují rychlejší přípravu za vyšších teplot a přinášejí větší variabilitu a lepší údržbu

Perfektní autentická italská káva
• Dokonalá pěna díky karafě na mléko se dvěma komorami
• Dokonalá káva ve zlomku vteřiny díky ohřívači vody s technologii Thermo-speed
• Káva, která nechutná připáleně díky 100% keramickému mlýnku
• Nabídka 16 různých speciálních lahodných nápojů

Vychutnávejte si nápoje podle svých chutí
• Pohrajte si se 6 nastaveními intenzity kávy
• Přizpůsobte si kávu pomocí 6 uživatelských profilů
• Pohrajte si s bohatostí kávy pomocí našich mlýnků s možností nastavení

Snadné čištění a údržba
• Káva bez problémů díky menší spotřebě vody
• Udržujte svůj přístroj čistý použitím jediného prstu
• Snadné čištění – části lze mýt v myčce
• Zcela automatické vyplachování a odstraňování vodního kamene



 100% keramický mlýnek

Tento espresovač je vybaven 100% 
keramickým mlýnkem. Společnost Saeco 
používá keramické mlýnky, protože melou 
důkladně a nepřehřívají kávová zrna. 
Výsledkem je bezchybné espresso. Keramika 
rovněž zajišťuje výkon s dlouhou životností a 
naprosto tichý chod.

Patentovaná karafa na mléko se dvěma 
komorami

Vychutnejte si své mléčné speciality v plně 
automatizované podobě díky patentované 
technologii karafy na mléko se dvěma 
komorami. Jednoduše nalijete mléko do karafy, 
připojíte k přístroji a vyberete druh kávového 
nápoje. Dvoukomorová technologie vám 
umožní vychutnat si pokaždé profesionální 
kávové nápoje s hustou a dlouhotrvající 
mléčnou pěnou při ideální teplotě ze stálého 
proudu mléka bez rozstřikování.

Jednotlivé části lze mýt v myčce

Pro vaše pohodlí lze nádobku na odkapávání a 
napěňovač mléka či karafu na mléko přístroje 
Saeco mýt v myčce nádobí. Tím ušetříte čas a 
zajistíte hygienické čištění.

16 speciálních nápojů

Od krémového cappuccina až po normální 
kávu díky komoře varné jednotky VariPresso 
od společnosti Saeco si můžete vychutnat svět 
16 různých kávových nápojů. Komora 
automaticky upravuje tlak a přizpůsobuje jej 
podle mnoha typů extrakce kávy, což vám 
zajistí pestrou nabídku kávy přímo u vás doma.

Ohřívač vody s technologií Thermo-
speed

Vychutnejte si horký šálek profesionální kávy 
bez čekání – díky našemu novému výkonnému 

ohřívači vody s technologii Thermo-speed od 
společnosti Saeco. Technologie Thermo-speed 
po zapnutí přístroje v okamžiku ohřeje obvod 
kávy, čímž předchází tepelným ztrátám a zajistí 
vám dokonalou, horkou kávu od prvního šálku.

Káva bez problémů

Nová, špičková varná jednotka v tomto 
espresovači byla zkonstruována tak, aby snížila 
spotřebu vody při vyplachovacím cyklu až 
o 80 %. To znamená, že nyní si můžete 
připravit více kávových nápojů, aniž by bylo 
nutné doplňovat nádržku na vodu.

Zelené logo společnosti Philips
Zelené výrobky společnosti Philips 
umožňují snížit náklady, spotřebu energie 
a emise CO2. Jak? Nabízejí významná 
zdokonalení v oblasti ochrany životního 
prostředí v jedné nebo několika 
oblastech, na které se společnost Philips 
zaměřuje – energetická úspornost, 
obalové materiály, nebezpečné látky, 
hmotnost, recyklace a likvidace 
a spolehlivá dlouhá životnost.
Přednosti
Automatický espresovač
Vestavěná nádoba a napěňovač na mléko Ocelově černá
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Dokonalé espresso
• Technologie espressa: Systém aromatu: 

předpříprava

Více nápojů
• Mléčné varianty: Integrovaná automatická funkce 

mléka, Volič množství mléka, Vyjímatelná nádoba 
na mléko

Snadné použití
• Využití: Nastavitelný dávkovač kávy, Obtok pro 

namletou kávu, Plocha držáku šálků, Odnímatelná 
varná jednotka, Odnímatelná nádržka na vodu

Technické údaje
• Bojler: Nerezová ocel
• Frekvence: 50 Hz
• Spotřeba: 1900 W

• Napětí: 230 V
• Tlak čerpadla: 15 bar

Hmotnost a rozměry
• Rozměry výrobku (D x H x V): 205 x 460 x 

360 mm
• Hmotnost: 13 kg
• Kapacita na kávová zrna: 270 gr
• Kapacita odpadní nádobky: až 20 porcí
• Kapacita nádoby na mléko: 0,5 l
• Kapacita nádržky na vodu: 1,7 l
• Maximální výška šálku: 165 mm

Design
• Barva: Ocelová/černá
• Materiály a povrchová úprava: Nerezová ocel 

a termoplast ABS
•

Specifikace
Automatický espresovač
Vestavěná nádoba a napěňovač na mléko Ocelově černá
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