
 

 

Saeco GranBaristo
Máquina de café 
expresso super 
automática

• Prepara 18 variedades de café
• Jarro e acessório p/espuma de 

leite
• Aço preto
• Moinho ajustável de 5 níveis

HD8966/11
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om o primeiro bloco de preparação amovível com um só dedo

pois de 28 anos, a Saeco reinventou a experiência do grão à chávena, desenvolvendo a nova 

anBaristo. Uma máquina de café expresso elegante com um conjunto de tecnologias revolucionárias 

e prepara café com maior rapidez, ótima temperatura, que lhe oferece maior variedade e 

nutenção simples

Perfeição do autêntico café italiano
• Espuma perfeita graças ao jarro de leite com dupla câmara
• Café perfeito em instantes graças à caldeira térmica de alta velocidade
• Café sem o sabor a queimado graças ao moinho 100% em cerâmica
• Grande variedade de 18 deliciosas bebidas especiais e diferentes

Defina as bebidas ao seu gosto
• Experimente diferentes sabores graças ao comutador de grão de café
• Personalize o seu café com 6 perfis de utilizador
• Brinque com a riqueza do café através do nosso moinho ajustável

Limpeza e manutenção fáceis
• Experiência de café sem incómodos graças ao baixo consumo de água
• Mantenha uma máquina limpa com apenas um dedo
• Limpeza fácil graças a peças laváveis na máquina de lavar loiça
• Enxaguamento totalmente automático e remoção de calcário



 Moinho 100% em cerâmica

Esta máquina de café expresso está equipada 
com um moinho 100% em cerâmica. A Saeco 
utiliza moinhos em cerâmica devido à sua 
moagem consistente sem sobreaquecer o grão 
de café para um café perfeito. A cerâmica 
também assegura um desempenho de longa 
duração e um funcionamento totalmente 
silencioso.

Comutador de grão de café

Agora pode mudar os grãos com um simples 
clique graças ao patenteado compartimento 
para grãos de café substituível. Explore a 
conveniência de uma mudança rápida da 
mistura de grãos e encontre a combinação 
perfeita para cada preferência aromática e cada 
momento do dia.

Jarro com dupla câmara patenteado

Consiga as suas especialidades de leite de 
forma totalmente automática com o novo 
jarro de leite patenteado com tecnologia de 
dupla câmara. Basta verter leite para o jarro, 
ligá-lo à máquina e seleccionar a sua bebida de 
café. Com a tecnologia de dupla câmara, pode 
criar sempre um café profissional com uma 
espuma de leite densa e de longa duração à 
temperatura ideal, com um fluxo constante de 
leite sem salpicos.

Peças laváveis à máquina

Para a sua comodidade, pode colocar o 
tabuleiro de recolha de pingos e o acessório 
para espuma de leite ou o jarro de leite da 
Saeco na máquina de lavar loiça. Isto poupa 
tempo e assegura uma limpeza higiénica.

18 especialidades de café

Desde um cappuccino cremoso a um café 
normal, saboreie 18 bebidas diferentes graças 
à câmara do bloco de preparação da 
VariPresso da Saeco. Esta ajusta 
automaticamente a pressão, adaptando-se aos 
vários tipos de extracção de café para uma 
óptima variedade de café em casa.

Logótipo Verde da Philips
Os Produtos verdes da Philips podem 
reduzir os custos, o consumo energético 
e as emissões de CO2. Como? Estes 
proporcionam uma melhoria ambiental 
significativa numa ou em várias das 
vertentes ecológicas da Philips - eficiência 
energética, embalagem, substâncias 
perigosas, peso, reciclagem e eliminação e 
fiabilidade da vida útil.
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Café expresso perfeito
• Tecnologia do expresso: Sistema de aroma: pré-

preparação

Várias bebidas
• Variações com leite: Função automática de leite 

integrada, Selector da quantidade de leite, Jarro de 
leite amovível

Fácil de usar
• Utilização: Dispensador de café ajustável, Desvio 

para café moído, Superfície de suporte de 
chávenas, Bloco de preparação amovível, Depósito 
da água amovível

Peso e dimensões
• Dimensões do produto (C x P x A): 205 x 460 x 

360 mm
• Capacidade de grãos de café: 270 gr
• Capacidade do recipiente de resíduos: até 

20 doses
• Capacidade do jarro de leite: 0,5 L
• Capacidade do depósito da água: 1,7 L
• Altura máxima da chávena: 165 mm
• Peso do produto: 13 kg

Design
• Cor: Aço/preto
• Materiais e acabamento: Aço inoxidável e 

termoplástico ABS

País de origem
• Fabricada na: Itália

Assistência
• 2 anos de garantia mundial

Especificações técnicas
• Pressão da água na bomba: 15 bares (café expresso 

perfeito)
• Tipos de café compatíveis: Café moído, Café em 

grão
• País de origem: Fabric. em Itália, Concebida em 

Itália
• Bloco de preparação amovível
• Comprimento do cabo: 80 cm
• Material da caldeira: Aço inoxidável (inox)
• Frequência: 50 Hz
• Alimentação: 1900 W
• Voltagem: 230 V
• Número de caldeiras de água: 1 caldeira
•
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