
 

 

Saeco GranBaristo
Helautomatisk 
espressomaskin

• Brygger 18 kaffetyper
• Integrert melkekanne og -

skummer
• Stål/svart
• Justerbar kvern med fem trinn

HD8965/01
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ed den første ettklikks avtakbare traktegruppen
er 28 år har Saeco fornyet opplevelsen av kaffe fra bønne til kopp gjennom den nye 
anBaristo. En stilig espressomaskin med et utvalg revolusjonerende teknologier som 
ygger raskere og med høyere temperatur samt gir deg mer variasjon og enklere vedlikehold

Avansert teknologi utviklet for å perfeksjonere kaffen
• Finjuster fyldigheten til kaffen med fem forskjellige innstillinger på kvernen
• Få frem mest mulig smak med 100 % keramiske kverner
• Varm kaffe på et øyeblikk takket være Thermospeed-teknologien
• Variabelt trykk under kaffebryggingen for vanlig kaffe og espresso

Et utvalg av kaffe tilpasset din smak
• Lagre favorittkaffen din med seks brukerprofiler

Nytelse er en del av opplevelsen
• Ta ut bryggegruppen med én finger for enkel rengjøring

Enkel å rengjøre og vedlikeholde
• En problemfri kaffeopplevelse med det lave vannforbruket
• Enkel å rengjøre med deler som kan vaskes i oppvaskmaskin
• Maskinen er alltid ren takket være automatisk rengjøring og avkalking



 Deler som kan vaskes i oppvaskmaskin

For å gi økt brukervennlighet kan du sette 
Saecos dryppebrett og melkeskummer eller 
melkekaraffel i oppvaskmaskinen. Dette vil 
spare tid og sikre en hygienisk rengjøring.

En problemfri kaffeopplevelse

Den nye, banebrytende bryggegruppen i denne 
espressomaskinen ble utformet for å redusere 
vannforbruket i skyllesyklusen med opptil 
80 %. Dette betyr at du nå kan tilberede flere 
kaffedrikker uten å måtte fylle på 
vannbeholderen.

Automatisk rengjøring og avkalking

Saeco utformet denne espressomaskinen for at 
den automatisk skal rengjøre kaffesystemet 

med vann når maskinen startes opp eller slås 
av. Dette gjør at hver kopp smaker av 
utmerket og fersk kaffe. Regelmessig avkalking 
forlenger espressomaskinens levetid. Maskinen 
har ikke bare et varsel for når avkalking blir 
nødvendig. Den automatiske 
avkalkingsprosessen starter på maskinen og 
veileder deg med klare meldinger på skjermen 
når du må foreta deg noe. Avkalking har aldri 
vært så enkelt!

Fem-trinns justerbare kverner

Denne maskinen leverer alltid et godt resultat 
når det kommer til finheten på kverningen. 
Ulike kaffetyper krever ulike nivåer av 
kvernegrovhet for å få frem smaken. Derfor 
har denne maskinen fem ulike innstillinger for 
kvernegrovhet – fra den fineste kverningen, 
som gir en fyldig espresso, til den groveste, 
som gir en lysere kaffe.

100 % keramiske kverner

De robuste 100 % keramiske kvernene gjør 
kaffen til en ren nytelse i flere år fremover. Det 
keramiske materialet resulterer i en ideell 
kvern, noe som gjør at vannet renner jevnt og 
får frem den reneste essensen i kaffebønnene. 

I motsetning til vanlige kverner forhindrer det 
keramiske materialet at kaffen overopphetes 
og smaker brent.

Varm kaffe på et øyeblikk

Nyt kaffe med perfekt temperatur uten å måtte 
vente takket være den kraftige kokeren med 
Thermospeed-teknologi fra Saeco. 
Thermospeed-teknologien varmer opp 
kaffesystemet lynraskt når maskinen slås på, 
noe som hindrer varmetap og gir deg perfekt, 
varm kaffe fra den første koppen.

Philips' grønne logo
Philips' grønne produkter kan redusere 
kostnader, energiforbruk og CO2-utslipp. 
Philips tilbyr en betydelig miljøforbedring 
på ett eller flere av de grønne 
nøkkelområdene – energieffektivitet, 
emballasje, farlige materialer, vekt, 
resirkulering og kassering og pålitelig drift 
gjennom hele levetiden.
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Tekniske spesifikasjoner
• Pumpetrykk: 15 bar
• Kapasitet, melkekaraffel: 500 L
• Kapasitet, bønneholder: 270 g
• Kapasitet, avfallsbeholder: 20 porsjoner
• Maks. høyde på kopp: 75–165 millimeter
• Bryggetid for én kopp: 45 (espresso) til 100 (stor 

kaffe) sek
• Vannkokere: 1
• Spenning: 230 V
• Frekvens: 50 Hz
• Ledningslengde: 0,8 m
• Kapasitet for vannbeholder: 1,7 L

Bærekraft
• Strømforbruk ved brygging: 1900 W

Generelle spesifikasjoner
• Antall kopper samtidig: 2
• Egnet for: Hele kaffebønner, malt kaffepulver
• Ettrykksalternativer: 18
• Innstillinger på kaffestyrke: 6
• Temperaturinnstillinger: 3
• Maleinnstillinger: 5
• Type karaffel: Vanlig karaffel
• Type koker: Thermospeed
• Skjermtype: LCD
• Spesialfunksjoner: Keramisk kvern, Integrert 

karaffel, Forhåndstrakting, Malt kaffe-alternativ, 
VariPresso-bryggegruppe

• Tilpass hver drikke: Justerbar kaffestyrke, Justerbar 
temperatur, Justerbart koppvolum, Regulerbar 

melkeskummengde
• Enkel bruk og komfort: Avtakbar vannbeholder, 

Skjerm, Justerbar tut, Avtakbart dryppebrett
• Enkel rengjøring og vedlikehold: Automatisk 

avkalkingsyklus, Bryggegruppe som kan fjernes, 
Automatisk rengjøring av karaffelen, Automatisk 
skyllesyklus

• Kaffedrikker: Espresso, cappuccino, varmt vann, 
cafè créme, skummet melk, espresso macchiato, 
latte macchiato, kaffe, ristretto, americano, café au 
lait

Overflate
• Materiale, koker: Rustfritt stål (Inox)
• Materiale, dryppebrett: Rustfritt stål
• Materiale i hoveddelen: Rustfritt stål og plast
• Materiale, vannbeholder: Plast

Opprinnelsesland
• Produsert i: Italia

Service
• To års garanti

Mål og vekt
• Vekt, produkt: 13 kg
• Mål, produkt (B x D x H): 

205 x 460 x 360 millimeter

Utforming
• Farge: Rustfritt stål og svart
•
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