
 

 

Saeco GranBaristo
Espressomaskin av 
proffskvalitet

• Brygger 18 kaffevarianter
• Integrerad mjölkkanna och 

skummare
• Svart i stål
• Kvarn med 5 justerbara steg

HD8965/01

Få

Fö
Eft
är 
me
 unik variation med 16 specialiteter med bara en knapptryckning

rsta bryggruppen som är borttagbar med en knapptryckning
er 28 år har Saeco nydanat böna-till-kopp-upplevelsen med nya GranBaristo. Det här 
en snygg maskin med en rad nya tekniker som gör att du brygger snabbare och varmare 
d mer omväxling och enklare underhåll

Avancerad teknik för att skapa det perfekta kaffet
• Finjustera kaffets styrka med 5 justerbara kvarninställningar
• Extrahera maximal smak med helkeramisk kvarn
• Varmt kaffe på nolltid tack vare Thermospeed-tekniken
• Justerbart bryggningstryck för klassiskt kaffe och espresso

Många olika kaffesorter anpassade efter din smak
• Spara ditt favoritkaffe i sex användarprofiler

Bekvämligheten ingår i upplevelsen
• Lättåtkomlig bryggrupp för enkel rengöring

Enkel att rengöra och underhålla
• Kaffeupplevelse utan krångel tack vare låg vattenförbrukning
• Enkel rengöring tack vare maskindiskbara delar
• Maskinen är alltid ren tack vare den automatiska rengöringen och avkalkningen



 Delar som kan diskas i diskmaskin

För din bekvämlighet kan du stoppa Saecos 
droppbricka, mjölkskummare och mjölkkanna i 
diskmaskinen. Det sparar tid och garanterar en 
hygienisk rengöring.

Kaffeupplevelse utan krångel

Denna nya, moderna bryggrupp i den här 
espressomaskinen designades för att reducera 
vattenförbrukningen för dess sköljcykel med 
upp till 80 %. Det betyder att du nu kan tillreda 
fler kaffedrycker utan att behöva fylla på 
vattentanken.

Automatisk rengöring och avkalkning

Saeco utformade den här espressomaskinen till 
att automatiskt rengöra sin kaffekrets med 

vatten vid start och avstängning av maskinen. 
Det ger en härlig, färsk smak med varje kopp 
kaffe. Vanlig avkalkning förlänger 
espressomaskinens livslängd. Den här 
maskinen uppmanar inte bara när avkalkningen 
behövs utan startar den automatiserade 
avkalkningsprocessen på maskinen och leder 
dig med tydliga skärmanvisningar när det är 
dags för avkalkning. Avkalkning har aldrig varit 
så enkelt!

Kvarnar som är justerbara i 5 steg

När det gäller malningen misslyckas den här 
maskinen aldrig. Olika kaffeblandningar kräver 
olika malningsnivåer för att smaken ska komma 
till sin rätt. Maskinen har fem justerbara 
inställningar – från den finaste malningen för en 
fyllig espresso, till den grövsta malningen för 
ett mildare kaffe.

Helkeramisk kaffekvarn

Den robusta helkeramiska kvarnen garanterar 
en ren njutning under många år. Det keramiska 
materialet skapar perfekt malning, som gör att 
vattnet flödar jämnt och bönornas smak 
tillvaratas. Till skillnad från andra "vanliga" 

kvarnar förhindrar det keramiska materialet 
att kaffet överhettas och smakar bränt.

Varmt kaffe på nolltid

Njut av perfekt tempererat kaffe utan väntetid 
med vår kraftfulla bryggare med Saeco 
Thermospeed-teknik. Med Thermospeed-
tekniken värms kaffekretsen upp snabbt när 
maskinen slås på och förebygger värmeförlust, 
vilket gör att kaffet får perfekt temperatur från 
första koppen.

Philips Green-logotyp
Miljövänliga produkter från Philips kan 
minska kostnaderna, energiförbrukningen 
och koldioxidutsläppen. Hur? De ger 
avsevärda miljöförbättringar på ett eller 
flera av Philips miljöfokusområden - 
energieffektivitet, förpackning, farliga 
ämnen, vikt, återvinning och kassering 
samt tillförlitlighet under produktens 
livstid.
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Tekniska specifikationer
• Pumptryck: 15 bar
• Mjölkkanna, kapacitet: 500 L
• Behållare för kaffebönor, kapacitet: 270 gr
• Avfallsbehållare, kapacitet: 20 portioner
• Max. höjd för mugg: 75 till 165 mm
• Bryggningstid, 1 kopp: 45 (espresso) till 100 (långt 

kaffe) sek
• Vattenkokare: 1
• Spänning: 230 V
• Frekvens: 50 Hz
• Sladdlängd: 0,8 m
• Kapacitet, vattentank: 1,7 L

Hållbarhet
• Strömförbrukning, bryggning: 1 900 W

Allmänna specifikationer
• Koppar samtidigt: 2
• Passar för: Hela kaffebönor, malet kaffepulver
• Variation med en knapptryckning: 18
• Inställningar för kaffestyrkan: 6
• Temperaturinställningar: 3
• Inställningar för kvarnen: 5
• Typ av kanna: Standardkanna
• Typ av kokare: Thermospeed
• Skärmtyp: LCD
• Specialfunktioner: Keramisk kvarn, Integrerad 

kanna, Förbryggning, Malet kaffeval, VariPresso 
bryggrupp

• Anpassa per dryck: Justerbar kaffestyrka, Justerbar 

temperatur, Inställbar kopp volym, Justerbar 
mängd mjölkskum

• Enkel och bekväm att använda: Löstagbar 
vattentank, Teckenfönster, Justerbar pip, 
Löstagbar droppbricka

• Enkel att rengöra och underhålla: Automatisk 
avkalkningscykel, Löstagbar bryggrupp, Automatisk 
rengöring av kannan, Automatisk sköljning

• Kaffedrycker: Espresso, cappuccino, varmt vatten, 
Cafè Créme, skummad mjölk, espresso macchiato, 
latte macchiato, kaffe, ristretto, Americano, café au 
lait

Legering
• Kokarens material: Rostfritt stål (inox)
• Droppbrickans material: Rostfritt stål
• Material i huvudenhet: Rostfritt stål och plast
• Material, vattenbehållare: Plast

Ursprungsland
• Tillverkad i: Italien

Service
• 2 års garanti

Vikt och mått
• Produktens vikt: 13 kg
• Produktens mått (B x D x H): 205 x 460 x 360 mm

Design
• Färg: Rostfritt stål och svart
•
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