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esz
-féle 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

Eredeti és tökéletes olasz kávé
• Tökéletes habosítás a kétkamrás tejtartálynak köszönhetően
• Tökéletes kávé egy pillanat alatt a thermo-sebesség technológiával működő vízmelegítővel
• Égett íz nélküli kávé a 100% kerámia őrlőbetéteknek köszönhetően
• 16 különleges és ízletes ital választéka

Igazítsa az italokat az ízléséhez
• Kísérletezzen a kávé intenzitásának 6 beállítási lehetőségével
• 6 felhasználói profil segítségével személyre szabhatja a kávét
• Kísérletezzen a kávé intenzitásával az állítható őrlőbetéteknek köszönhetően

Egyszerű tisztítás és karbantartás
• Gondtalan kávézás az alacsony vízfogyasztásnak köszönhetően
• Tartsa tisztán gépét csupán egyetlen ujja segítségével
• Egyszerű tisztítás a mosogatógépben is mosható alkatrészeknek köszönhetően
• Teljesen automatikus öblítés és vízkőmentesítés



 100% kerámia őrlőbetétek

Ez az eszpresszógép 100% kerámia 
őrlőbetétekkel rendelkezik. A Saeco kerámia 
őrlőbetéteket használ egyenletes darálási 
képességük miatt, ami nem melegíti túl a 
kávészemeket, és tökéletes presszókávét 
készít. A kerámia hosszan tartó teljesítményt 
és teljesen csendes működést is biztosít.

Szabadalmaztatott kétkamrás tartály

Élvezze a tejkülönlegességeket az új, 
szabadalmaztatott, kétkamrás technológiájú 
tejtartállyal, teljesen automatizált módon. 
Egyszerűen öntse a tejet a tartályba, a tartályt 
csatlakoztassa a készülékhez, majd válasszon 
kávéitalt. A kétkamrás technológiának 
köszönhetően mindig ideális hőmérsékletű, 
professzionális kávét élvezhet, hosszan tartó, 

sűrű tejhabbal és fröcskölés nélküli 
tejáramlással.

Mosogatógépben tisztítható alkatrészek

Az Ön kényelme érdekében Saeco 
cseppfelfogó tálcája, tejhabosítója, illetve 
tejtartálya mosogatógépben is mosható. Ezzel 
időt takarít meg és biztosítja a higiénikus 
tisztítást.

16 különleges ital

A krémes cappuccinótól a hagyományos kávéig 
16 különböző kávé ízét élvezheti a Saeco 
VariPresso központi kamrájának 
köszönhetően. A kamra automatikusan 
beállítja a nyomást, számos kávéfajtának 
megfelelően, így otthon is sokféle kávé ízét 
élvezheti.

Vízmelegítő thermo-sebesség 
technológiával

Élvezze a tökéletesen forró, professzionális 
minőségű kávét várakozás nélkül, - az új, nagy 
teljesítményű, thermo-sebesség technológiával 
működő Saeco vízmelegítő segítségével. A 
thermo-sebesség 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.

A Philips Green embléma
A Philips zöld termékei csökkenthetik a 
költségeket, az energiafelhasználást és a 
széndioxid-kibocsátást. Hogyan? 
Lényegesen környezetbarátabb 
megoldásokat kínálnak a Philips zöld 
fókuszterületein - energiahatékonyság, 
csomagolás, veszélyes anyagok, tömeg, 
újrahasznosítás és selejtezés, megbízható 
működés a termék egész élettartama alatt.
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Tökéletes eszpresszó
• Eszpresszó technológia: Aroma rendszer: 

előforrázás

Többféle ital
• Különböző fajta tej: Automatikus, beépített 

tejadagoló funkció, Tejmennyiség választó, 
Kivehető tejtartály

Egyszerű használat
• Használat: Állítható kávéadagoló, Közvetlen őrölt 

kávé adagolás, Csészetartó felület, Kivehető 
központi egység, Kivehető víztartály

Műszaki adatok
• Vízmelegítő: Rozsdamentes acél
• Frekvencia: 50 Hz
• Tápellátás: 1900 W

• Feszültség: 230 V
• Szivattyú nyomás: 15 bar

Tömeg és méretek
• Termék méretei (ho x mé x ma): 

205x460x360 mm
• Tömeg: 13 kg
• Szemes kávé kapacitás: 270 g
• Ürítőtartály kapacitás: akár 20 adag
• Tejtartály kapacitása: 0,5 l
• Víztartály űrtartalma: 1,7 l
• Maximális csészemagasság: 165 mm

Kivitel
• Szín: Acélezüstös fekete
• Anyag és kivitel: Rozsdamentes acél és hőre lágyuló 
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