
 

 

Saeco GranBaristo 
Avanti
Aвтоматична 
кафемашина
• Приготвя 18 кафе напитки
• Вградена кана и приставка за 
разпенване

• Стоманена/сребриста
• 5-степенна регулируема 
мелачка

HD8968/01
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асладете се на 18 лесно приготвени напитки от таблета си

co представя един нов свят на свързване на кафето с GranBaristo Avanti: всяка една напитка 

же да бъде адаптирана спрямо вашия вкус и този на гостите ви чрез вашия таблет. А 

ддръжката е много лесна с помощта на подробните указания чрез приложението

Усъвършенствана технология, създадена за идеалното кафе
• Регулирайте силата на кафето с 5 настройки на мелачката
• 20 000 чаши най-хубаво кафе с издръжливи керамични мелачки
• Горещо кафе за нула време благодарение на технологията Thermospeed
• Вкусно горещо капучино и лате макиато с едно докосване
• Регулируемо налягане при приготвяне на филтърно кафе и еспресо
• Регулируемо налягане при приготвяне на класическо филтърно кафе и еспресо

Високият комфорт е част от преживяването
• Система за приготвяне, която се отстранява с един пръст, за почистване без усилия
• Кафе-изживяване без суетене благодарение на ниската консумация на вода
• Чиста кана за мляко след всяко използване с функция за бързо почистване

Най-съвършената домашна кафе-машина
• Приготвя 18 напитки директно от смарт устройство
• Персонализирайте и съхранете всяка напитка лесно чрез приложението
• Улеснена поддръжка с подробните насоки на приложението



 5-степенни регулируеми мелачки

Когато става дума за едрината на смилане, 
тази кафемашина няма да ви разочарова. 
Различните смеси от кафе имат нужда от 
различна едрина, за да разкрият пълния си 
вкус. Така че тази кафемашина има пет 
регулируеми настройки на смилането – от 
най-финото за плътно еспресо до най-
едрото за по-леко кафе.

100% керамични мелачки

Нашите мелачки са направени от 
високотехнологична керамика: 
изключително твърда и прецизна. Пресните 
зърна се смилат нежно без опасност от 
прегряване, извличайки най-добрите 
аромати, което осигурява кафе с 
превъзходен вкус за най-малко 20 000 чаши.

Горещо кафе за нула време

Наслаждавайте се на идеално горещо кафе, 
без да чакате, благодарение на мощния 
бойлер с технологията Saeco Thermospeed. 
Тя загрява светкавично веригата за кафе при 
включване на машината и предотвратява 
загубата на топлина, с което гарантира 
идеално горещо кафе от първата чашка.

Почистване без усилия с 1 пръст

Saeco GranBaristo е единствената изцяло 
автоматична кафемашина за еспресо със 
система за приготвяне, която може да се 
премахне само с един пръст за почистване 
без усилия.

За кафе изживяване без суетене

Новата група за приготвяне по последна 
технология в тази кафемашина за еспресо е 

създадена да намали консумацията на вода 
за цикъла си на промиване до 80%. Това 
означава, че вече можете да приготвяте 
кафе без да пълните отново резервоара за 
вода.

18 напитки на една ръка разстояние

Идеалното кафе вече е в ръцете ви. 
Изтеглете приложението Saeco Avanti на 
вашия таблет или смартфон и настройте 
защитена връзка чрез Bluetooth 4.0 с 
GranBaristo Avanti, първата автоматична 
кафемашина с връзка към интернет. 
Избирате измежду 18 неустоими напитки и 
ги приготвяте директно от вашето смарт 
устройство или използвате бутоните 
OneTouch на самата кафемашина.

Съвършена функция за 
персонализиране

Приложението Saeco Avanti предлага 
изобилие от опции да се наслаждавате на 
кафето, които ще ви водят към перфектен 
резултат, персонализиран точно по ваш 
вкус. Можете лесно да персонализирате и 
запаметите силата, дължината, 
температурата и вкуса за всяка напитка. 
Откривайте, експериментирайте и 
измисляйте произволен брой превъзходни 
напитки от комфорта на вашия стол, и 
запаметявайте безкрайно много напитки в 
приложението.
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Общи спецификации
• Напитки с кафе: Еспресо, капучино, гореща 
вода, кафе крема, мляко на пяна, еспресо 
макиато, лате макиато, кафе, ристрето, 
американо, кафе с гореща мляко

• Подходящо за: Цели зърна, мляно кафе
• Брой чаши едновременно: 2
• Лесно почистване и поддръжка: Подвижен 
блок за приготвяне, Индикатор за премахване 
на накип, Автоматичен цикъл на декалциране, 
Автоматичен цикъл на изплакване, 
Автоматично почистване на каната, 
Подходящи за съдомиялна машина части

• Лесна употреба и комфорт: Дисплей, 
Регулируем улей за изливане, Автоматично 
изключване, Подвижен воден резервоар, 
Автоматично преминаване в режим на 
готовност, Подвижна тавичка за отцеждане, 
Подвижен контейнер за зърна

• Персонализиране според напитката: 
Регулируема сила на кафето, Регулируем обем 
според чашата, Регулируема температура, 
Количество млечна пяна с възможност за 
регулиране, Потребителски профили

• Специални функции: Опция за смляно кафе, 
Система за приготвяне VariPresso, Кафемашинa, 
управлявана от приложение, Керамична 
мелачка, Предварително запарване, Вградена 
кана, Регулируемо предварително накисване, 
Опция за гореща вода

• Настройки на мелачката: 5
• Брой потребителски профили: 6
• Разнообразие с едно докосване: 18
• Настройки за температурата: 3
• Тип нагревател: Thermospeed
• Тип кана: Основна кана
• Тип дисплей: LCD
• Сила на кафето: 4 до 16 гр
• Настройки за сила на кафето: 6

Дизайн
• Материал на бойлера: Неръждаема стомана 

(инокс)
• Материал на тавичката за отцеждане: 
Неръждаема стомана

• Материал на водния резервоар: Пластмаса
• Материал на основното тяло: Неръждаема 
стомана и пластмаса

Устойчивост
• Потребление на енергия при приготвяне: 

1900 W

Сервиз
• 2 години гаранция

Тегло и размери
• Размери на продукта (ШxДxВ): 205 x 460 x 

360 мм
• Тегло на продукта: 13 кг

Дизайн
• Цвят: Неръждаема стомана + Антрацит, 
Стоманеносребристо

Страна на произход
• Произведено в: Италия

Възможности за свързване
• Обхват на Bluetooth: До 5 м
• Съвместими устройства (Apple): iPad 3 и по-
нови/Mini Retina/Air, с iOS 7 или по-висока 
версия и Bluetooth LE версия 4.0

• Съвместими устройства (Android): Таблети с 
Android 4.4 или по-висока версия. 
Препоръчаният минимален размер на екрана е 7 
инча.

• Bluetooth

Технически данни
• Налягане на помпата: 15 бара
• Време за приготвяне на една чашка: 45 

(еспресо) до 100 (дълго кафе) сек
• Обем на воден резервоар: 1,7 л
• Макс. височина на чашата: 75 – 165 мм
• Капацитет на съда за зърна: 270 гр
• Капацитет на каната за мляко: 500 л
• Дължина на кабела: 0,8 м
• Бойлери за вода: 1
• Капацитет на съда за отпадъци: до 20 чаши
• Честота: 50 Hz
• Напрежение: 230 V

Аксесоари
• Приложено: Мерителна лъжица
•

Спецификации
Aвтоматична кафемашина
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* Таблетът не е приложен
* Приложението Avanti е съвместимо с iPad 3/4/Air/Mini retina, 
работещ с iOS7 или по-нова версия, и със Samsung Galaxy Tab 3 
(8,0 инча)/Tab 4 (10,1 инча)/Note pro LTE (12,2 инча), Nexus 7 
2013 (7 инча), Sony Xperia Z LTE(10,1 инча), работещ с Android 
версия 4.3 или по-нова, и Bluetooth версия 4.0 и по-нови

http://www.philips.com

