
 

 

Saeco GranBaristo
Super automatický 
espresso kávovar

• Integrovaná nádoba na mlieko a 
penič

• Oceľová/čierna

HD8965/01
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ychutnajte si jedinečnú ponuku 16 špecialít jediným dotykom

prvou varnou jednotkou odnímateľnou jedným prstom
oločnosť Saeco po 28 rokoch skúseností vytvorila kávovar GranBaristo, ktorý od základov mení 

ces prípravy kávy priamo zo zŕn. Elegantný espresso kávovar s niekoľkými revolučnými 

hnológiami pripravuje nápoje rýchlejšie a pri vyššej teplote, ponúka širšie možnosti výberu a 

dnodušuje údržbu.

Dokonalá pravá talianska káva
• Dokonalá pena vďaka dvojkomorovej karafe na mlieko
• Rýchla príprava dokonalej kávy vďaka varníku Thermo speed
• Káva bez chuti spáleniny vďaka 100 % keramickým mlynčekom
• Výber zo 16 jedinečných lahodných špeciálnych nápojov

Pripravujte nápoje presne podľa svojej chuti
• Pohrajte sa so 6 stupňami nastavenia intenzity kávy
• Prispôsobte si kávu vďaka 6 používateľským profilom
• Pohrajte sa s chuťou kávy pomocou našich nastaviteľných mlynčekov

Jednoduché čistenie a údržba
• Bezproblémový pôžitok z kávy vďaka nízkej spotrebe vody
• Uchovajte svoj kávovar čistý iba jedným prstom
• Jednoduché čistenie vďaka súčastiam umývateľným v umývačke riadu
• Plne automatické premývanie a odstraňovanie vodného kameňa



 100 % keramické mlynčeky

Tento kávovar na espresso je vybavený 100 % 
keramickými mlynčekmi. Saeco používa 
keramické mlynčeky, pretože ich rovnomerné 
mletie bez prepálenia kávových zŕn zaručí 
bezchybné espresso. Keramika tiež zaisťuje 
dlhú trvácnosť a dokonale tichý chod.

Patentovaná dvojkomorová karafa na 
mlieko

Vychutnajte si plne automatickú prípravu 
mliečnych špecialít pomocou novej 
patentovanej karafy na mlieko s technológiou 
dvoch komôr. Jednoducho nalejte mlieko do 
karafy, pripojte ju k zariadeniu a vyberte 
požadovaný kávový nápoj. Vďaka technológii 
dvoch komôr si vždy vychutnáte profesionálne 
pripravený kávový nápoj s hustou mliečnou 
penou, ktorá dlho vydrží a má správnu teplotu 
vďaka plynulému nalievaniu mlieka bez 
vyšplechovania.

Časti umývateľné v umývačke riadu

Podnos na odkvapkávanie, penič mlieka a 
karafu na mlieko Saeco môžete jednoducho 
umývať v umývačke riadu, čo šetrí čas a zaručí 
hygienickú čistotu.

16 špeciálnych nápojov

Od krémového kapučína až po bežnú kávu. 
Vychutnajte si bohatú ponuku 16 rôznych 
nápojov s varnou komorou Saeco VariPresso. 
Automaticky nastaví tlak pre jednotlivé typy 
prípravy kávy, a vytvorí tak u vás doma úžasnú 
rozmanitosť kávových nápojov.

Varník s technológiou Thermo speed

Vychutnajte si kávu profesionálnej kvality so 
správnou teplotou a bez čakania vďaka nášmu 

novému výkonnému varníku s technológiou 
Thermo speed od spoločnosti Saeco. 
Technológia Thermo speed bleskovo zohreje 
obvod prípravy kávy po zapnutí kávovaru 
a zabráni úniku tepla, vďaka čomu má každá 
šálka kávy tú správnu teplotu.

Bezproblémový pôžitok z kávy

Inovatívna varná jednotka tohto espresso 
kávovaru bola skonštruovaná s cieľom zníženia 
spotreby vody počas premývacieho cyklu o 
viac ako 80 %. Môžete teda pripravovať viac 
kávových nápojov bez potreby dopĺňania vody 
do zásobníka.

Logo Philips Green
Ekologické výrobky značky Philips 
pomáhajú znižovať náklady, spotrebu 
energie a emisie CO2. Akým spôsobom? 
Ponúkajú významný environmentálny 
prínos v jednej alebo viacerých hlavných 
oblastiach ekologických priorít 
spoločnosti Philips – energetická 
efektívnosť, balenie, nebezpečné látky, 
hmotnosť, recyklovanie a likvidácia, ako aj 
spoľahlivosť počas celej doby životnosti.
Hlavné prvky
Super automatický espresso kávovar
Integrovaná nádoba na mlieko a penič Oceľová/čierna
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Dokonalé espresso
• Technológia espressa: Systém arómy: predvarenie

Viac nápojov
• Variácie mlieka: Integrovaná automatická funkcia 

na prípravu mlieka, Regulátor množstva mlieka, 
Odnímateľná karafa na mlieko

Jednoduché používanie
• Použitie: Nastaviteľný dávkovač kávy, Premostenie 

pre mletú kávu, Plocha na odloženie šálok, 
Odnímateľná varná jednotka, Odnímateľná 
nádržka na vodu

Technické údaje
• Varník: Nehrdzavejúca oceľ
• Frekvencia: 50 Hz
• Príkon: 1900 W

• Napätie: 230 V
• Tlak čerpadla: 15 bary(ov)

Hmotnosť a rozmery
• Rozmery produktu (D x H x V): 205 x 460 x 

360 mm
• Hmotnosť: 13 kg
• Kapacita kávových zŕn: 270 g
• Kapacita nádoby na odpad: až do 20 porcií
• Kapacita karafy na mlieko: 0,5 l
• Kapacita nádoby na vodu: 1,7 l
• Maximálna výška šálky: 165 mm

Dizajn
• Farba: Oceľová/čierna
• Materiály a povrchová úprava: Nehrdzavejúca oceľ 

a termoplastický materiál ABS
•
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