
 

 

Saeco GranBaristo
Супер автоматична 
машина за еспресо

• Вградена кана за мляко
• Стоманено бяла

HD8966/01
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 първия подвижен блок за приготвяне с един пръст
ед 28 години Saeco преоткри изживяването на кафето "от зърна до чаша", създавайки 
вата GranBaristo. Шикозна еспресо машина с набор от революционни технологии, която 
иготвя по-бързо, по-горещо, предлага повече разнообразие и улеснява поддръжката

Перфектно автентично италианско кафе
• Идеална пяна, благодарение на каната за мляко с двойна камера
• Перфектно кафе за нула време, благодарение на бойлера със скоростно затопляне
• Кафе без вкус на изгоряло, благодарение на 100% керамични мелачки
• Разнообразие от 16 различни вкусни специални напитки

Настройте напитките според вкуса си
• Експериментирайте с вкуса с превключвателя на кафени зърна
• Персонализирайте кафето си в 6 потребителски профила
• Насладете се на богатството на кафето с нашите регулируеми мелачки

Лесно почистване и поддръжка
• Винаги чиста машина, благодарение на автоматичното почистване и декалциране
• Кафе-изживяване без суетене, благодарение на ниска консумация на вода
• Поддържайте машината чиста с един пръст



 100% керамични мелачки

Тази машина за еспресо е оборудвана със 
100% керамични мелачки. Saeco използват 
керамични мелачки поради равномерното 
смилане без прегряване на кафените зърна 
за безупречно еспресо. Керамиката също 
осигурява дълготрайна ефективност и 
наистина тиха работа.

Превключвател на кафени зърна

Вече можете да сменяте кафените зърна 
само с едно кликване благодарение на 
патентования сменяем съд за зърна. 
Насладете се на удобството на бързата 
смяна на сместа от зърна и открийте най-
подходящите за всяко вкусово 
предпочитание и момент от деня.

Патентована кана с две камери

Наслаждавайте се на своите млечни 
специалитети, изцяло автоматизирани с 
патентованата кана за мляко с технология с 
двойна камера. Просто налейте мляко в 
каната, включете я в машината и изберете 
кафе напитката си. С технологията с двойна 
камера винаги ще се радвате на 
професионални кафе напитки с гъста, 
дълготрайна млечна пяна с идеална 
температура от постоянен поток мляко без 
пръски.

Подходящи за съдомиялна машина 
части

За ваше удобство можете да поставите 
тавичката за разливане на Saeco и уреда за 
млечна пяна спокойно в съдомиялна 
мишина. Това спестява време и осигурява 
хигиенично почистване.

16 специални напитки

От капучино с каймак до обикновено кафе. 
Насладете се на свят от 16 различни 
напитки, благодарение на камерата на 
групата за приготвяне на Saeco VariPresso. 
Тя регулира автоматично налагането, 
адаптирайки го така, че да бъде подходящо 
за много типове кафе и да предложи 
разнообразие от кафе-напитки у дома.

Зеленото лого на Philips
Екологичните продукти на Philips могат 
да намалят разходите, консумацията на 
енергия и емисиите на въглероден 
диоксид. Как? Те предлагат значителни 
екологичносъобразни подобрения в 
една или няколко от "Зелените цели" на 
Philips - енергийна ефективност, 
опаковки, опасни вещества, тегло, 
рециклиране, изхвърляне и надеждност 
през целия живот на продукта.
Акценти
Супер автоматична машина за еспресо
Вградена кана за мляко Стоманено бяла

HD8966/01



Дата на издаване  
2019-03-18

Версия: 12.2.1

EAN: 08 71010 36329 24

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без 
предупреждение. Търговските марки са собственост 
на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си 
притежатели.

www.philips.com
Идеалното еспресо
• Еспресо технология: Система за аромат: 
предварително приготвяне

Различни напитки
• Варианти с мляко: Вградена автом. функция за 
мляко, Селектор за количество мляко, 
Подвижна кана за мляко

Лесна употреба
• Употреба: Регулируем разпределител на кафе, 
Улей за смляно кафе, Повърхност на държача за 
чаша, Подвижен блок за приготвяне, Подвижен 
резервоар за вода

Технически данни
• Парен резервоар: Неръждаема стомана
• Честота: 50 Hz
• Power: 1900 W

• Напрежение: 230 V
• Налягане на помпата: 15 бара

Тегло и размери
• Размери на продукта (Д x Ш x В): 

205x460x360 мм
• Тегло: 13 кг
• Вместимост за кафе на зърна: 270 г
• Вместимост на контейнера за отпадъци: до 

20 чаши
• Вместимост на каната за мляко: 0,5 л
• Вместимост на резервоара за вода: 1,7 л
• Максимална височина на чашката: 165 мм

Дизайн
• Цвят: Неръждаема стомана + бяло
• Материали и покритие: Неръждаема стомана и 
термопластичен ABS
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