
 

 

Saeco GranBaristo
Superautomatisk 
espressomaskin

• Integrert melkekanne og -
skummer

• Hvitt stål

HD8966/01
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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

Perfekt, autentisk italiensk kaffe
• Melkekaraffelen med dobbelt kammer gir perfekt skum
• Perfekt kaffe på et øyeblikk med thermo-speed-kokeren
• De 100 % keramiske kvernene gir kaffe uten brent smak
• Utvalg av 16 forskjellige deilige spesialdrikker

Lag drikkene slik du liker dem
• Eksperimenter med smaker med kaffebønnebytteren
• Tilpass kaffen din med seks brukerprofiler
• Lek med kaffens fylde med våre justerbare kverner

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



 100 % keramiske kverner

Denne espressomaskinen er utstyrt med 
100 % keramiske kverner. Saeco bruker 
keramiske kverner for å gi konsekvent 
kverning uten å overopphete kaffebønnen, slik 
at du får en plettfri espresso. Keramikken gir 
også langvarig ytelse og gjør at maskinen er helt 
stillegående.

Kaffebønnebytter

Med den patenterte utbyttbare bønneholderen 
kan du nå bytte bønner med bare ett klikk. Nyt 
hvor enkelt det er å raskt bytte bønneblanding 
og finne det som passer perfekt til hvert 
smaksinnfall og hvert øyeblikk i løpet av dagen.

Patentert karaffel med dobbelt kammer

Nyt fullstendig automatiserte 
melkespesialiteter med den nye patenterte 

melkekaraffelen med dobbelt kammer. Bare 
hell melk i karaffelen, koble den til maskinen, 
og velg kaffedrikken din. Med teknologien for 
dobbelt kammer kan du alltid nyte en 
kaffedrikk av profesjonell kvalitet med tykt, 
langvarig melkeskum med perfekt temperatur 
fra en konstant strøm av melk som ikke 
spruter.

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.

16 spesialdrikker

Du får alt fra en kremet cappuccino til vanlig 
kaffe. Nyt 16 ulike drikker fra Saecos 
VariPresso-bryggegruppekammer. Det 
justerer trykket automatisk og tilpasses til 
mange typer kaffeekstraksjon for å gi et flott 
kaffeutvalg hjemme.

Koker med thermo-speed-teknologi

Nyt kaffe av profesjonell kvalitet med perfekt 
temperatur uten å måtte vente takket være 
den nye kraftige kokeren med Thermo-speed-
teknologi fra Saeco. Thermo-speed-
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. 
Hvordan? De tilbyr en betydelig 
miljøforbedring på ett eller flere av de 
grønne nøkkelområdene til Philips – 
energieffektivitet, emballasje, farlige 
stoffer, vekt, resirkulering og kassering og 
livstidspålitelighet.
Høydepunkter
Superautomatisk espressomaskin
Integrert melkekanne og -skummer Hvitt stål
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Perfekt espresso
• Espresso-teknologi: Aromasystem: 

forhåndsbrygging

Flere typer drikke
• Flere variasjoner av melk: Integrert funksjon for å 

få melk automatisk, Mengdekontroll for melk, 
Avtakbar melkekaraffel

Lett å bruke
• Bruk: Justerbar kaffedispenser, Forbiføring for 

kvernet kaffe, Overflate for oppbevaring av 
kopper, Bryggegruppe som kan fjernes, Avtakbar 
vannbeholder

Tekniske data
• Koker: Rustfritt stål
• Frekvens: 50 Hz

• Drift: 1900 W
• Spenning: 230 V
• Pumpetrykk: 15 bar

Mål og vekt
• Produktmål (B x D x H): 205 x 460 x 360 mm
• Vekt: 13 kg
• Kaffebønnekapasitet: 270 g
• Kapasitet for avfallsbeholder: opptil 20 porsjoner
• Kapasitet for melkekaraffel: 0,5 l
• Kapasitet for vanntank: 1,7 l
• Maksimal høyde på kopp: 165 mm

Utforming
• Farge: Rustfritt stål + hvit
• Materialer og utførelse: Rustfritt stål og ABS-

termoplast
•
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