
 

 

Saeco GranBaristo
Espressor super 
automat

• Vas lapte și sist. spumare lapte 
integ.

• Oţel - Alb

HD8966/01
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curaţi-vă 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, vă aduce mai multă varietate, uşurând totodată întreţinerea lui.

Perfecţiunea autentică a cafelei italiene
• Specialităţi de lapte perfecte graţie glisării noi patentate
• Cafea perfectă în câteva momente datorită boilerului cu tehnologie bazată pe viteza termică
• Cafea fără gust ars graţie râșniţelor 100% ceramice
• Varietate de 16 delicioase băuturi speciale diferite

Setaţi băuturile care se potrivesc cu gusturile dvs.
• Experimentaţi aromele cu schimbătorul de boabe de cafea
• Personalizaţi-vă cafeaua în 6 profiluri de utilizator
• Experimentaţi bogăţia cafelei cu râșniţele noastre reglabile

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



 Râșniţe de cafea 100% ceramice

Acest espressor este echipat cu râșniţe de 
cafea 100% ceramice. Saeco utilizează râșniţe 
ceramice datorită măcinării consecvente, fără a 
supraîncălzi boabele de cafea, pentru un 
espresso impecabil. Ceramica asigură de 
asemenea performanţe de durată și o 
funcţionare complet silenţioasă.

Schimbător de boabe de cafea

De acum puteţi schimba boabele cu un singur 
clic datorită recipientului înlocuibil patentat 
pentru boabe de cafea. Bucuraţi-vă de 
comoditatea de a schimba rapid amestecarea 
boabelor și găsiţi compoziţia perfectă pentru 
fiecare preferinţă de gust și moment al zilei.

Carafă cu două compartimente 
patentată

Savuraţi specialităţile din lapte complet 
automate cu ajutorul carafei pentru lapte 
patentate, cu tehnologie cu două 
compartimente. Cu ajutorul tehnologiei cu 
două compartimente, vă veţi bucura 
întotdeauna de preparate din cafea cu o spumă 
densă care durează mult, la o temperatură 
ideală, cu un flux constant al laptelui fără riscul 
de stropire.

Componente lavabile în mașină

Pentru confortul dvs., puteţi 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.

16 băuturi speciale

De la un cappuccino cremos la o cafea 
obișnuită, savuraţi 16 băuturi diferite datorită 
grupului de preparare VariPresso al Saeco. 
Acesta va regla automat presiunea, adaptându-
se pentru a corespunde la numeroase tipuri de 
extragere a cafelei pentru o varietate 
extraordinară de cafea la domiciliu.

Logo-ul 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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Expresso perfect
• Tehnologie Espresso: Sistem pentru aromă: pre-

preparare

Băuturi multiple
• Variaţii ale laptelui: Funcţie lapte automată 

integrată, Selector cantitate de lapte, Cană 
detașabilă pentru lapte

Ușor de utilizat
• Utilizare: Dozator reglabil cafea, Derivaţie pentru 

cafeaua măcinată, Suprafaţă de sprijinire a ceștilor, 
Unitate de preparare detașabilă, Rezervor 
detașabil de apă

Date tehnice
• Fierbător: Oţel inox
• Frecvenţă: 50 Hz

• Alimentare: 1900 W
• Tensiune: 230 V
• Presiune pompă: 15 bar

Greutate și dimensiuni
• Dimensiuni produs (L x A x Î): 205 x 460 x 360 mm
• Greutate: 13 kg
• Capacitate boabe de cafea: 270 gr
• Capacitate casetă cu resturi de cafea: până la 

20 porţii
• Capacitate cană lapte: 0,5 l
• Capacitate rezervor de apă: 1,7 l
• Înălţimea maximă a ceștii: 165 mm

Design
• Culoare: Oţel inoxidabil + alb
• Materiale și finisaje: Oţel inoxidabil și ABS 

termoplastic
•

Specificaţii
Espressor super automat
Vas lapte și sist. spumare lapte integ. Oţel - Alb

HD8966/01

http://www.philips.com

