
 

 

Saeco GranBaristo
Espressor super 
automat

• Prepară 18 varietăţi de cafea
• Vas lapte și sist. spumare lapte 

integ.
• Oţel negru
• Râșniţă reglabilă în 5 trepte

HD8965/01
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ucură-te de 16 specialităţi unice dintr-o singură atingere

u primul grup de preparare detaşabil cu un singur deget
pă 28 de ani Saeco a reinventat experienţa măcinării şi preparării prin fabricarea noului GranBaristo. 

est espressor elegant, care beneficiază de un set de tehnologii revoluţionare pentru preparare mai 

idă şi la temperaturi mai înalte, îţi aduce mai multă varietate, uşurând totodată întreţinerea lui.

Tehnologie avansată pentru a obţine cafeaua perfectă
• Ajustează fin aroma cafelei, cu 5 setări ale râșniţei
• Extrage 100% din aroma cafelei cu ajutorul râșniţei ceramice
• O cafea fierbinte într-un timp extrem de scurt mulţumită tehnologiei Thermospeed
• Presiune variabilă de preparare pentru cafea clasică și espresso

O varietate de cafele, personalizate pe gustul tău
• Salvează cafeaua ta preferată cu 6 profiluri pentru utilizator

Confortul ridicat este o parte a experienţei
• Unitate de preparare detașabilă pentru curăţare fără efort

Ușor de curăţat și întreţinut
• Experimentează cafeaua fără dificultăţi datorită consumului scăzut de apă
• Curăţare ușoară graţie componentelor lavabile în mașină
• Un aparat întotdeauna curat cu sistemul automat de curăţare și detartrare



 Componente lavabile în mașină

Pentru confortul tău, poţi pune tava de 
scurgere și sistemul de spumare a laptelui sau 
carafa pentru lapte Saeco în mașina de spălat 
vase. Aceasta va economisi timp și va asigura o 
curăţare economică.

Experimentează cafeaua fără dificultăţi

Această unitate de preparare nouă, de ultimă 
generaţie din acest espressor a fost concepută 
să reducă consumul de apă pentru ciclul său de 
răcire cu până la 80 %. Aceasta înseamnă că 
acum poţi prepara mai multe băuturi cu cafea 
fără a fi necesară reumplerea rezervorului de 
apă.

Curăţare și detartrare automate

Saeco a conceput acest espressor pentru a fi 
capabil să își cureţe automat circuitul de cafea 

cu apă la pornirea sau oprirea aparatului, 
oferindu-ţi un gust minunat și proaspăt la 
fiecare ceașcă de cafea. Curăţarea regulată 
prelungește durata de viaţă a espressorului. 
Acesta nu numai că va afișa un mesaj atunci 
când detartrarea este necesară, dar procesul 
automat de detartrare îţi va porni aparatul și îl 
va ghida cu ajutorul unor mesaje clare afișate 
pe ecran atunci când trebuie să intervii. 
Detartrarea nu a fost niciodată mai ușoară!

Râșniţe reglabile în 5 trepte

Când vine vorba de fineţea cafelei măcinate, 
această râșniţă nu va înceta să te uimească. 
Diverse varietăţi de cafea necesită diverse 
granulaţii pentru a-și dezvălui întregul ansamblu 
de arome. Astfel, această râșniţă are cinci 
setări ajustabile - de la o granularitate extrem 
de fină, necesară unui espresso de calitate, 
până la una mai aspră, potrivită unei cafele mai 
slabe.

Râșniţă 100% ceramică

Râșniţa robustă, 100% ceramică, îţi va oferi 
plăcere pură pentru mai mulţi ani. 
Componentele ceramice asigură o măcinare 
perfectă și permit curgerea apei la debit 
constant, pentru a extrage complet esenţa 
boabelor. Spre deosebire de râșniţele 

"obișnuite", materialul ceramic previne 
supraîncălzirea cafelei și apariţia gustului de ars.

O cafea fierbinte într-un timp extrem de 
scurt

Bucură-te de o cafea fierbinte, la temperatura 
potrivită, fără a mai aștepta, datorită 
fierbătorului puternic cu tehnologie Saeco 
Thermospeed. Tehnologia Thermospeed va 
încălzi imediat circuit de cafea atunci când 
aparatul este pornit și previne pierderea 
căldurii, asigurând o cafea perfectă și fierbinte, 
chiar de la prima ceașcă.

Sigla Philips Ecologic
Produsele ecologice Philips pot reduce 
costurile, consumul de energie și emisiile 
de CO2. Cum? Acestea oferă o 
îmbunătăţire de mediu semnificativă în una 
sau mai multe domenii focale ecologice 
Philips – eficienţă energetică, ambalare, 
substanţe periculoase, greutate, reciclare 
și casare și fiabilitate pe viaţă.
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Specificaţii tehnice
• Presiune pompă: 15 bari
• Capacitate carafă pentru lapte: 500 l
• Capacitate recipient pentru boabe: 270 gr
• Capacitate recipient pentru reziduuri: 20 porţii
• Înălţime max. ceașcă: 75 - 165 mm
• Timp de preparare o ceașcă: De la 45 (espresso) la 

100 (cafea lungă) secundă
• Fierbătoare de apă: 1
• Tensiune: 230 V
• Frecvenţă: 50 Hz
• Lungime cablu: 0,8 m
• Capacitate rezervor de apă: 1,7 l

Durabilitate
• Consum de energie la fierbere: 1900 W

Specificaţii generale
• Cești în același timp: 2
• Adecvat pentru: Boabe de cafea întregi, cafea pudră 

măcinată
• Acţionat prin atingere: 18
• Setări tărie cafea: 6
• Setări de temperatură: 3
• Setări râșniţă: 5
• Tip carafă: Carafă de bază
• Tip de fierbător: Thermospeed
• Tip de afișaj: LCD
• Funcţii speciale: Râșniţă ceramică, Carafă integrată, 

Preparare în avans, Opţiune pentru cafea măcinată, 
Grup de preparare VariPresso

• Personalizare în funcţie de băutură: Concentraţie 
reglabilă a cafelei, Temperatură reglabilă, Volum 

ceașcă reglabil, Cantitate ajustabilă de spumă de 
lapte

• Utilizare ușoară și confort: Rezervor de apă 
detașabil, Afișaj, Gură de scurgere reglabilă, Tavă 
detașabilă de scurgere

• Curăţare și întreţinere ușoare: Ciclu de detartrare 
automată, Unitate de preparare detașabilă, 
Curăţare automată a carafei, Ciclu de clătire 
automată

• Băuturi cu cafea: Espresso, Cappuccino, apă 
fierbinte, Cafè Créme, lapte spumat, Espresso 
Macchiato, Latte Macchiato, cafea, Ristretto, 
Americano, Café au lait

Finisaj
• Material fierbător: Oţel inoxidabil (inox)
• Tavă scurgere: Oţel inoxidabil
• Material corp principal: Oţel inoxidabil și plastic
• Material rezervor de apă: Plastic

Ţara de origine
• Fabricat în: Italia

Service
• 2 ani garanţie

Greutate și dimensiuni
• Greutate produs: 13 kg
• Dimensiunile produsului (l x A x H): 205 x 460 x 

360 mm

Design
• Culoare: Oţel inoxidabil și negru
•
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