
 

 

Saeco GranBaristo
Odlični samodejni 
espresso kavni aparat

• Vgrajen vrček za mleko
• Jeklen bel

HD8966/01
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eco je po 28 letih z novim aparatom GranBaristo razvil nov način mletja in priprave kave. 
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ipravo bolj vroče kave, njegova uporaba je raznovrstnejša, vzdrževanje pa enostavnejše

Pristna in popolna italijanska kava
• Vrček za mleko z dvojno komoro omogoča popolno penjenje
• Z grelnikom za hitro segrevanje lahko hitro pripravite okusno kavo
• 100 % keramični mlinčki poskrbijo, da kava ni nikoli zažgana
• Izbirate lahko med 16 različnimi okusnimi posebnimi napitki

Nastavite napitke po svojem okusu
• S preklopnikom kavnih zrn lahko preizkušate različne okuse
• Kavo prilagodite svojemu okusu s 6 uporabniškimi profili
• Z našimi nastavljivimi mlinčki lahko izberete bogat okus hrane

Enostavno čiščenje in vzdrževanje
• Samodejno čiščenje in odstranjevanje vodnega kamna zagotavlja vedno čist aparat
• Nizka poraba vode zagotavlja enostavno pripravo kave
• Aparat lahko očistite s samo enim prstom
• Deli za pomivanje v pomivalnem stroju omogočajo enostavno čiščenje



 100 % keramični mlinčki

Ta espresso kavni aparat ima 100 % keramične 
mlinčke. Aparat Saeco keramične mlinčke 
uporablja za dosledno mletje, ki ne pregreva 
kavnih zrn in zagotavlja vrhunski espresso. 
Keramika zagotavlja tudi dolgotrajno in 
popolnoma tiho delovanje.

Preklopnik kavnih zrn

Zdaj lahko zahvaljujoč patentirani izmenljivi 
posodi za zrna enostavno izberete različna 
zrna. Hitro izbirajte različne mešanice kavnih 
zrn in najdite pravo razmerje za vsako počutje 
in vsak trenutek dneva.

Patentirani vrček za mleko z dvojno 
komoro

Popolnoma samodejno pripravljajte mlečne 
specialitete z novim patentiranim vrčkom za 

mleko z dvojno komoro. V vrček nalijte mleko, 
ga priključite na aparat in izberite kavni napitek. 
Dvojna komora vedno zagotavlja profesionalne 
kavne napitke z gostim in obstojnim spenjenim 
mlekom idealne temperature ter neprekinjen 
pretok mleka, ki ne škropi.

Deli za pomivanje v pomivalnem stroju

Pladenj za kapljanje in penilnik mleka ali vrček 
za mleko aparata Saeco lahko priročno 
pomijete v pomivalnem stroju. S tem prihranite 
pri času in zagotovite higiensko čiščenje.

16 posebnih napitkov

Od kremastega kapučina do navadne kave – s 
kuhalno enoto kavnega aparata Saeco 
VariPresso lahko pripravite 16 različnih 
napitkov. Samodejno prilagaja tlak glede na 
različne vrste izločanja kave, zato doma lahko 
vedno pripravite okusno kavo.

Grelnik s tehnologijo za hitro segrevanje

Novi zmogljivi grelnik s tehnologijo Saeco za 
hitro segrevanje vam omogoča, da hitro 
pripravite vročo in okusno kavo profesionalne 
kakovosti. Ko vklopite aparat, grelnik za hitro 
segrevanje segreje kavni tok. To izjemno hitro 
segrevanje preprečuje izgubo toplote ter 
zagotavlja okusno in vročo kavo od prve do 
zadnje skodelice.

Philipsov zeleni logotip
S Philipsovimi okolju prijaznimi izdelki 
lahko zmanjšate stroške, porabo energije 
in izpuste ogljikovega dioksida. Kako? 
Prinašajo pomembno okoljevarstveno 
izboljšavo na enem ali več področjih 
Philipsovega prizadevanja za varovanje 
okolja – energijska učinkovitost, embalaža, 
nevarne snovi, teža, recikliranje in 
odlaganje ter zanesljivost celotno 
življenjsko dobo.
Značilnosti
Odlični samodejni espresso kavni aparat
Vgrajen vrček za mleko Jeklen bel
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Popolna espresso kava
• Tehnologija za pripravo espresso kave: Sistem za 

aromo: predkuhanje

Več napitkov
• Različne vrste mleka: Vgrajena funkcija za 

samodejno dodajanje mleka, Izbirnik količine 
mleka, Odstranljivi vrček za mleko

Enostavna uporaba
• Uporaba: Prilagodljiv sistem za nalivanje, Obvod za 

zmleto kavo, Površina za skodelico, Odstranljiva 
kuhalna enota, Odstranljivi zbiralnik za vodo

Tehnični podatki
• Grelnik: Nerjavno jeklo
• Frekvenca: 50 Hz

• Napajanje: 1900 W
• Napetost: 230 V
• Pritisk črpalke: 15 bar

Teža in dimenzije
• Dimenzije izdelka (D x G x V): 205 x 460 x 360 mm
• Teža: 13 kg
• Kapaciteta za kavna zrna: 270 g
• Kapaciteta predala z ostanki kave: do 20 skodelic
• Kapaciteta vrčka za mleko: 0,5 l
• Prostornina zbiralnika za vodo: 1,7 l
• Najvišja višina skodelice: 165 mm

Zasnova
• Barva: Nerjavno jeklo + bela
• Materiali: Nerjavno jeklo in termoplastika ABS
•
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