
 

 

Saeco GranBaristo 
Avanti

• Zet 18 koffievarianten
• Geïntegreerde melkkan en 

melkopschuimer
• Staal/antraciet
• In 5 stappen verstelbare 

maalschijven

HD8967/01
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eniet van 18 dranken, eenvoudig bereid vanaf uw tablet
eco presenteert een nieuwe manier van koffiezetten met GranBaristo Avanti: u kunt 
 drankje aanpassen aan uw eigen smaak of die van uw gasten, en zetten via uw tablet. 
t onderhoud is ook heel eenvoudig met de stapsgewijze instructies in de app.

Een gloednieuwe gebruikerservaring dankzij de Avanti-app
• Maak de koffie die u wilt via uw tablet
• Serveer eenvoudig elke gast een kop koffie met de 'wachtrij'
• Eenvoudig onderhoud met de stapsgewijze ondersteuning van de app

Geavanceerde technologie voor perfecte koffie
• Varieer de koffiesmaak met 5 maalinstellingen
• Geniet van maximale smaak met de 100% keramische maalschijven
• Een hete koffie in een mum van tijd dankzij de Thermospeed-technologie
• Variabele druk voor klassieke koffie en espresso

Hoog comfort maakt deel uit van de beleving
• Met één vinger verwijderbare zetgroep voor moeiteloos schoonmaken



 Avanti-instellingenpaneel

Uw perfecte koffie is nu binnen handbereik. 
Kies uit de 18 opties en pas uw koffie naar 
wens aan door sterkte, duur, temperatuur en 
smaak in te stellen. Het intuïtieve 
instellingenpaneel op de Saeco Avanti-app 
reageert direct op uw behoeften en 
verwachtingen. Sla uw favoriete koffiecreaties 
op, zodat u koffie kunt maken wanneer u maar 
wilt, gewoon door uw tablet aan te raken.

Avanti-wachtrijfunctie

Met de wachtrijfunctie kunnen al uw gasten via 
de tablet hun eigen perfecte koffie op afstand 
creëren en aan de rij toevoegen. Tik op uw 
tablet en de volautomatische espressomachine 
zet de ene aangepaste kop na de andere.

Avanti stapsgewijze ondersteuning

U kunt uw Saeco espressomachine eenvoudig 
schoonmaken, ontkalken en onderhouden 
door de intuïtieve stapsgewijze ondersteuning 
op de Avanti-app te volgen. Behoud de 
perfecte koffie en verleng de levensduur van 
uw volautomatische espressomachine door 
regelmatig informatie te ontvangen over de 
staat van de machine.

In 5 stappen instelbare maalschijf

Als het gaat om de fijnheid van de korrel, stelt 
deze machine nooit teleur. Verschillende 
koffiemelanges vragen om verschillende 
maalinstellingen. Daarom heeft de 
malingskorreligheid van deze machine vijf 
aanpasbare instellingen - van de fijnste instelling 
voor een volle espresso tot de grofste voor 
een lichtere koffie.

100% keramische maalschijven

De robuuste 100% keramische maalschijven 
garanderen jarenlang een moment van puur 
koffiegenot. Het keramische materiaal creëert 
de ideale korrel, waardoor het water continu 
blijft stromen en de pure essentie aan de 
bonen onttrekt. En, anders dan bij 'reguliere' 
maalschijven, voorkomt het keramische 
materiaal dat de koffie oververhit raakt en een 
verbrande smaak heeft.

Een hete koffie in een mum van tijd

Geniet van perfecte, hete koffie van 
professionele kwaliteit zonder wachten, 
dankzij onze nieuwe, krachtige boiler met de 
Saeco Thermospeed-technologie. Met de 
Thermospeed-technologie wordt het 
koffiesysteem in een oogwenk verwarmd 
zodra de machine wordt ingeschakeld. Dit 
voorkomt warmteverlies en zorgt voor 
perfecte, hete koffie vanaf de eerste kop.
Kenmerken
Zet 18 koffievarianten Geïntegreerde melkkan en melkopschuimer, Staal/antraciet, In 5 stappen verstelbare 
maalschijven
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Duurzaamheid
• Energieverbruik koffiezetten: 1900 W

Algemene specificaties
• Koppen tegelijkertijd: 2
• Geschikt voor: Hele koffiebonen, gemalen 

koffiepoeder
• Variatie met één druk op de knop: 18
• Instellingen voor koffiesterkte: 6
• Temperatuurstanden: 3
• Maalstanden: 5
• Type beker: Basisbeker
• Type boiler: Thermospeed
• Type display: LCD
• Speciale functies: Keramische maalschijf, 

Geïntegreerde beker, Pre-brewing, Optie voor 
gemalen koffie, VariPresso-zetgroep, Met app te 
bedienen koffiezetapparaat

• Aanpasbaar per drank: Instelbare koffiesterkte, 
Instelbare temperatuur, Instelbare inhoud van de 
kop, Instelbare hoeveelheid melkschuim

• Gebruiksgemak en comfort: Verwijderbaar 
waterreservoir, Display, Verwijderbare tuit, 
Afneembare lekbak

• Eenvoudig te reinigen en onderhouden: 
Automatische ontkalkingscyclus, Afneembare 
zetgroep, Automatische reiniging van de beker, 
Automatische spoelcyclus

• Koffiedranken: Espresso, Cappuccino, heet water, 
Café Crème, opgeschuimde melk, Espresso 
Macchiato, Latte Macchiato, koffie, Ristretto, 
Americano, Café au lait

Afwerking
• Materiaal boiler: Roestvrijstalen kloppers
• Materiaal lekbak: Roestvrij staal
• Materiaal hoofdunit: Roestvrij staal en kunststof
• Materiaal waterreservoir: Plastic

Service
• 2 jaar garantie

Gewicht en afmetingen
• Productgewicht: 13 kg
• Afmetingen van product (b x d x h): 205 x 460 x 

360 millimeter

Ontwerp
• Kleur: Roestvrij staal + antraciet

Land van herkomst
• Geproduceerd in: Italië

Connectiviteit
• Compatibele apparaten (Apple): iPad 3 en nieuwer/

Mini retina/Air, met iOS 7 of hoger en Bluetooth 
LE versie 4.0

• Compatibele apparaten (Android): Tablets met 
Android 4.4 of hoger. De aanbevolen minimale 
schermgrootte is 7 inch.

• Bluetooth
• Bereik van Bluetooth: Maximaal 5 m

Technische specificaties
• Pompdruk: 15 bar
• Capaciteit melkbeker: 500 l
• Capaciteit koffiebonenreservoir: 270 gr
• Capaciteit koffiediklade: 20 porties
• Max. kophoogte: 75 - 165 millimeter
• Koffiezettijd voor één kopje: 45 (espresso) tot 100 

(grote koffie) sec
• Waterboilers: 1
• Snoerlengte: 0,8 m
• Capaciteit waterreservoir: 1,7 l
• Frequentie: 50 Hz
• Voltage: 230 volt
•

Specificaties
Zet 18 koffievarianten Geïntegreerde melkkan en melkopschuimer, Staal/antraciet, In 5 stappen verstelbare 
maalschijven
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* Tablet niet meegeleverd
* Avanti-app is compatibel met iPad 3/4/Air/Mini retina met iOS7 en 

nieuwer; en met Samsung Galaxy Tab 3 (8,0 inch)/Tab 4 (10,1 inch)/
Note Pro LTE (12,2 inch), Nexus 7 2013 (7 inch), Sony Xperia Z LTE 
(10,1 inch) met Android v.4.3 en nieuwer en Bluetooth versie 4.0 en 
nieuwer

http://www.philips.com

