
 

 

Saeco GranBaristo 
Avanti
Automatický kávovar

• Příprava 18 typů kávy
• Integrovaná karafa a napěňovač 

mléka
• Ocelová/stříbrná
• Mlýnek s možností 5 nastavení

HD8968/01
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chutnejte si 18 nápojů připravených jednoduše s využitím tabletu.

olečnost Saeco představuje nový svět, ve kterém kávovar GranBaristo Avanti spojuje kávu a digitální 

stroje. Každý šálek může být přizpůsoben požadavkům vás nebo vašich hostů a připraven 

střednictvím vašeho tabletu. Údržba je pak naprosto snadná díky postupnému návodu v aplikaci.

Pokročilá technologie vytvořená pro dokonalost kávy
• Vylaďte bohatost kávy díky 5 různým nastavením mlýnku
• 20 000 šálků té nejlepší kávy díky odolným keramickým mlýnkům
• Horká káva ve zlomku vteřiny díky technologii Thermospeed
• Lahodné horké cappuccino a latte macchiato jediným dotykem
• Proměnlivý tlak přípravy kávy a espressa
• Proměnlivý tlak přípravy klasické kávy a espressa

Vysoká míra pohodlí je součástí zážitku
• Spařovací jednotka vyjímatelná jedním prstem pro čištění bez úsilí
• Káva bez problémů díky menší spotřebě vody
• Funkce rychlého čištění umožňuje čistit karafu po každém použití

Nejpropracovanější příprava domácí kávy
• Až 18 nápojů připravených přímo z vašeho chytrého zařízení
• Snadno si přizpůsobte a uložte každý nápoj přes aplikaci
• Snadná údržba díky postupnému návodu v aplikaci



 Mlýnky s možností 5 nastavení

Pokud jde o jemnost mletí, tento přístroj nikdy 
nezklame. Různé kávové směsi vyžadují různou 
hrubost, aby se rozvinula plná chuť. Tento 
přístroj má proto pět možností nastavení – od 
nejjemnějšího mletí na výrazné espresso až po 
nejhrubší stupeň určený pro přípravu slabší 
kávy.

100% keramické mlýnky

Naše mlýnky jsou vyrobeny z nejmodernější, 
vysoce kvalitní keramiky, díky čemuž jsou 
mimořádně pevné a přesné. Čerstvá kávová 
zrna jsou jemně namleta bez rizika přehřátí – 
tím je dosaženo extrahování těch nejlepších 
chutí a aroma a vy si tak můžete vychutnat 
skvělou chuť kávy z nejméně 20 000 šálků.

Horká káva ve zlomku vteřiny

Vychutnejte si perfektně horký šálek bez 
čekání – díky našemu novému výkonnému 
ohřívači vody s technologii Thermospeed od 
společnosti Saeco. Technologie Thermospeed 
po zapnutí přístroje v okamžiku ohřeje obvod 
kávy, čímž předchází tepelným ztrátám a zajistí 
vám dokonalou, horkou kávu od prvního šálku.

Snadné čištění 1 prstem

Saeco GranBaristo je jediný plně autom. 
espresovač, který je vybavený spařovací 
jednotkou s možností vyjmutí jedním prstem 
pro snadné čištění.

Káva bez problémů

Nová, špičková varná jednotka v tomto 
espresovači byla zkonstruována tak, aby snížila 

spotřebu vody při vyplachovacím cyklu až 
o 80 %. To znamená, že nyní si můžete 
připravit více kávových nápojů, aniž by bylo 
nutné doplňovat nádržku na vodu.

18 nápojů na dosah ruky

Dokonalou kávu máte nyní na dosah ruky. 
Stáhněte si aplikaci Saeco Avanti na svůj tablet 
nebo chytrý telefon a připojte se bezpečně 
přes technologii Bluetooth 4.0 
k superautomatickému espresovači 
GranBaristo Avanti, prvnímu kávovaru 
s komunikačním rozhraním. Vyberte si z 18 
neodolatelných nápojů a připravte si je přímo 
z vašeho chytrého zařízení nebo použijte 
tlačítka OneTouch na přístroji.

Dokonalá přizpůsobitelnost

Aplikace Saeco Avanti nabízí širokou škálu 
snadno použitelných možností, které vás 
dovedou k dokonalému výsledku, 
přizpůsobenému přesně podle vaší chuti. 
Snadno si můžete uzpůsobit a uložit do paměti 
intenzitu, velikost, teplotu a chuť každého 
nápoje. Zkoumejte, experimentujte 
a donekonečna vymýšlejte nové lahodné 
nápoje z pohodlí vaší židle a ukládejte 
neomezené množství nápojů do své aplikace.
Přednosti
Automatický kávovar
Příprava 18 typů kávy Integrovaná karafa a napěňovač mléka, Ocelová/stříbrná, Mlýnek s možností 
5 nastavení
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Obecné specifikace
• Kávové nápoje: Espresso, Cappuccino, horká voda, 

Cafè Créme, napěněné mléko, Espresso 
Macchiato, Latte Macchiato, káva, Ristretto, 
Americano, Café au lait

• Vhodné pro: Celá kávová zrna, mletá káva
• Počet najednou připravovaných šálků: 2
• Snadné čištění a údržba: Vyjímatelná spařovací 

jednotka, Ukazatel odstranění vodního kamene, 
Automatický cyklus odstranění vodního kamene, 
Automatický cyklus oplachování, Automatické 
čištění karafy, Jednotlivé části lze mýt v myčce

• Snadné použití a pohodlí: Displej, Nastavitelná 
tryska, Automatické vypnutí, Vyjímatelná nádržka 
na vodu, Automatický pohotovostní režim, 
Odnímatelná nádobka na odkapávání, Odnímatelná 
nádoba na kávová zrna

• Nastavení přizpůsobená nápoji: Nastavitelná síla 
kávy, Nastavitelná velikost šálku, Nastavitelná 
teplota, Nastavitelné množství pěny, Uživatelské 
profily

• Speciální funkce: Funkce mleté kávy, Spařovací 
jednotka VariPresso, Kávovar ovládaný pomocí 
aplikace, Keramický mlýnek, Předspaření, 
Integrovaná karafa, Nastavitelné předspaření, 
Funkce horké vody

• Nastavení mlýnku: 5
• Počet uživatelských profilů: 6
• Rozmanitost stisknutím jednoho tlačítka: 18
• Nastavení teploty: 3
• Typ ohřívače: Thermospeed
• Typ karafy: Základní karafa
• Typ displeje: LCD
• Intenzita kávy: 4 až 16 g
• Nastavení síly kávy: 6

Povrchová úprava
• Materiál bojleru: Nerezová ocel (Inox)
• Materiál odkapávacího podstavce: Nerezová ocel
• Materiál nádržky na vodu: Plastová
• Materiál hlavního těla: Nerezová ocel a plast

Podpora udržitelného rozvoje
• Spotřeba elektrické energie při přípravě kávy: 

1900 W

Servis
• 2letá záruka: Ano

Hmotnost a rozměry
• Rozměry výrobku (Š x H x V): 205 x 460 x 360 mm
• Hmotnost výrobku: 13 kg

Design
• Barva: Ocelová + antracitová, Ocelově stříbrná

Země původu
• Vyrobeno v: Itálie

Možnosti připojení
• Dosah bezdrátového připojení Bluetooth: Až 5 m
• Kompatibilní zařízení (Apple): iPad 3 a novější / 

Mini Retina / Air se systémem iOS 7 nebo novějším 
a verzí Bluetooth LE 4.0

• Kompatibilní zařízení (Android): Tablety se 
systémem Android 4.4 nebo novější. Doporučená 
minimální velikost obrazovky je 17,8 cm (7 palců).

• Bluetooth: Ano

Technické údaje
• Tlak čerpadla: 15 barů
• Doba přípravy jednoho šálku: 45 (espresso) až 

100 (lungo) s
• Objem nádržky na vodu: 1,7 L
• Max. výška šálku: 75 – 165 mm
• Kapacita nádoby na kávová zrna: 270 g
• Kapacita karafy na mléko: 500 L
• Délka kabelu: 0,8 m
• Bojlery: 1
• Kapacita nádoby na odpad: až 20 porcí
• Frekvence: 50 Hz
• Napětí: 230 V

Příslušenství
• Včetně: Odměrka
•
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* Tablet není součástí balení
* Aplikace Avanti je kompatibilní se zařízeními iPad 3/4/Air/Mini Retina 

se systémem iOS7 a novějším a se zařízeními Samsung Galaxy Tab 3 
(20,3 cm / 8,0 palců) / Tab 4 (25,7 cm / 10,1 palců) / Note Pro LTE 
(31 cm / 12,2 palců), Nexus 7 2013 (17,8 cm / 7 palců), Sony 
Xperia Z LTE (25,7 cm / 10,1 palců) se systémem Android 4.3 
a novějším a Bluetooth 4.0 a novějším

http://www.philips.com

