
 

 

Saeco GranBaristo
Täysin automaattinen 
espressokeitin

• 18 kahvilaadun valmistus
• Integroitu maitokannu ja 

vaahdotin
• Teräs/musta
• Viisiportainen kahvimyllyn säätö

HD8965/01
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auti 16 erikoiskahvin valikoimasta yhdellä painalluksella

elposti yhdellä sormella irrotettava suodatinyksikkö
con 28-vuotinen kokemus pavusta kuppiin -tekniikasta pääsee oikeuksiinsa uudessa GranBaristossa. 

llankumouksellisten teknisten ominaisuuksiensa ansiosta tämä sulavalinjainen espressokeitin on entistä 

nipuolisempi ja sen ylläpito on helpompaa. Saat kahvisi entistä kuumempana ja entistä nopeammin

Edistynyt tekniikka täydellisen kahvin valmistukseen
• Viisi jauhatusasetusta – valitse mieleisesi aromi
• Täyskeraaminen kahvimylly takaa täyteläisen maun
• Kuumaa kahvia hetkessä Thermospeed-tekniikalla
• Säädettävä suodatuspaine perinteiselle kahville ja espressolle

Eri kahvilaatuja makusi mukaan
• Tallenna makumieltymykset kuuteen käyttäjäprofiiliin

Miellyttävä käyttää
• Yhdellä sormella irrotettava suodatinyksikkö tekee puhdistamisesta vaivatonta

Helppo puhdistaa ja huoltaa
• Kahvia vaivattomasti vähällä vedellä
• Helppo puhdistaa astianpesukoneessa
• Automaattisen puhdistuksen ja kalkinpoiston ansiosta laite on aina puhdas



 Konepestävät osat

Saecon valumisastian ja maidonvaahdottimen 
tai maitokannun voi pestä astianpesukoneessa, 
jolloin säästät aikaa ja saat taatusti puhdasta 
jälkeä.

Vaivaton kahvielämys

Uusi suodatinyksikkö vähentää 
huuhtelutoiminnon vedenkulutusta 80 %. Näin 
saat valmistettua enemmän juomia ilman, että 
joudut välillä täyttämään vesisäiliön.

Automaattinen puhdistus ja kalkinpoisto

Saecon suunnittelema espressokeitin puhdistaa 
automaattisesti kahvipiirit vedellä, kun keitin 

käynnistetään tai sammutetaan. Tämän ansiosta 
jokainen kahvikupillinen on tuore ja aromikas. 
Säännöllinen kalkinpoisto pidentää laitteen 
käyttöikää. Kun kalkinpoisto on tarpeen, laite 
ei vain ilmoita siitä, vaan aloittaa 
automaattisesti kalkinpoiston. Prosessin aikana 
näytön selkeät viestit kertovat, kun sinun pitää 
tehdä jotain. Kalkinpoisto ei ole koskaan ollut 
helpompaa!

Viisiportainen kahvimyllyn säätö

Eri kahvilaadut vaativat erilaisen jauhatuksen, ja 
tällä espressokeittimellä onnistut joka kerta. 
Keittimen viidellä eri jauhatusasetuksella 
valmistat aina täydellistä kahvia 
täyteläisimmästä espressojauhatuksesta 
kevyemmän kahvin karkeaan jauhatukseen.

Täyskeraaminen kahvimylly

Täyskeraaminen kahvimylly on kestävä ja takaa 
täyteläisen kahvinautinnon vielä vuosienkin 
päästä. Keraaminen materiaali optimoi 
jauhatuksen siten, että vesi uuttuu kahvin läpi 
tasaisesti ja kahvipapujen aromit säilyvät. Toisin 
kuin tavallisissa kahvimyllyissä, keraaminen 

materiaali estää kahvia kuumenemasta liikaa. 
Näin se ei maistu palaneelta.

Kuuma kahvi hetkessä

Nauti höyryävän kuumasta kahvista ilman 
odottelua. Kuumavesisäiliön Saeco 
Thermospeed -tekniikka kuumentaa kahvipiirin 
hetkessä, kun keitin käynnistetään. Tekniikka 
myös estää lämmön karkaamisen ja varmistaa, 
että ensimmäinenkin kahvikupillinen on 
höyryävän kuuma.

Philipsin vihreä logo
Philipsin vihreät tuotteet voivat vähentää 
kustannuksia, energiankulutusta ja 
hiilidioksidipäästöjä. Miten? Niiden 
ympäristöystävällisyyttä on parannettu 
merkittävästi vähintään yhdellä Philipsin 
vihreän tuoteryhmän keskeisellä alueella: 
energiansäästö, pakkausmateriaalit, 
ympäristölle vaaralliset aineet, paino, 
kierrätys ja hävittäminen sekä käyttöiän 
kestävä luotettavuus.
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Tekniset tiedot
• Pumpun paine: 15 baaria
• Maitokannun tilavuus: 500 V
• Papusäiliön tilavuus: 270 g
• Jätesäiliön tilavuus: 20 annosta
• Kupin enimmäiskorkeus: 75–165 mm
• Yhden kupin suodatusaika: 45 (espresso) – 100 (iso 

kahvi) s; sekuntia
• Vesiboilerit: 1
• Jännite: 230 V
• Taajuus: 50 Hz
• Johdon pituus: 0,8 m
• Tilavuus, vesisäiliö: 1,7 V

Ympäristö
• Virrankulutus suodatuksen aikana: 1900 W

Yleiset tiedot
• Samaan aikaan valmistettavien kupillisten määrä: 2
• Sopii seuraaviin malleihin: Kokonaiset kahvipavut, 

kahvijauhe
• Yhden painalluksen valikoima: 18
• Kahvin vahvuusasetukset: 6
• Lämpötila-asetukset: 3
• Karkeusasetukset: 5
• Kannutyyppi: Peruskannu
• Boilerin tyyppi: Thermospeed
• Näyttö: LCD
• Erityistoiminnot: Keraaminen kahvimylly, 

Integroitu kannu, Esikeitin, Kahvijauhe, VariPresso-
suodatinyksikkö

• Juoman mukautus: Säädettävä kahvin voimakkuus, 
Säädettävä lämpötila, Säädettävä kupin tilavuus, 

Säädettävä maitovaahdon määrä
• Helppo ja mukava käyttää: Irrotettava vesisäiliö, 

Näyttö, Säädettävä kaatonokka, Irrotettava 
valumisastia

• Helppo puhdistaa ja huoltaa: Automaattinen 
kalkinpoisto, Irrotettava suodatinyksikkö, 
Automaattinen kannun puhdistus, Automaattinen 
huuhtelujakso

• Kahvijuomat: Espresso, cappuccino, kuuma vesi, 
cafè créme, vaahdotettu maito, espresso 
macchiato, latte macchiato, kahvi, ristretto, 
americano, café au lait

Pinnoitus
• Boilerin materiaali: Ruostumaton teräs
• Valumisastian materiaali: Ruostumatonta terästä
• Rungon materiaali: Ruostumatonta terästä ja 

muovia
• Vesisäiliön materiaali: Muovi

Alkuperämaa
• Valmistusmaa:: Italia

Huolto
• 2 vuoden takuu

Paino ja mitat
• Tuotteen paino: 13 kg
• Tuotteen mitat (L x S x K): 205 x 460 x 360 mm

Muotoilu
• Väri: Ruostumaton teräs, musta
•
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