
 

 

Saeco GranBaristo 
Avanti
Automata eszpresszó 
kávéfőző

• 18-féle kávé főzésére képes
• Beépített tejtartály és 

tejhabosító
• Acél/ezüst
• 5 fokozatban állítható őrlőbetét

HD8968/01

A

T
A 
seg
pe
z otthoni kávékészítés legkorszerűbb módja

áblagépe segítségével egyszerűen készíthet el 18-féle italt is
Saeco bemutatja a GranBaristo Avanti alkalmazáshoz kapcsolódó kávéfőzés új világát: a táblagép 
ítségével minden egyes italt a saját, illetve a vendégei ízlése szerint készíthet el. A karbantartása 
dig rendkívül egyszerű az alkalmazás által nyújtott lépésenkénti útmutatónak köszönhetően

Fejlett technológia a tökéletes kávéhoz tervezve
• Finomítsa a kávé intenzitását az 5-féle őrlőbeállítás segítségével
• Hozza ki az ízekből a maximumot a 100% kerámia őrlőbetétekkel
• Forró kávé pillanatok alatt a Thermospeed technológiának köszönhetően
• Pompás, forró cappuccino és latte macchiato egyetlen gombnyomással
• Változó főzési nyomás kávéhoz és eszpresszóhoz
• Változó főzési nyomás klasszikus kávéhoz és eszpresszóhoz

A nagyfokú kényelem is az élmény része
• Egy ujjal kiszedhető főzőegység a könnyű tisztításért
• Gondtalan kávézás az alacsony vízfogyasztásnak köszönhetően
• Tisztítsa ki a tejtartályt minden használat után a gyorstisztítás funkcióval

Az otthoni kávékészítés legkorszerűbb módja
• Főzzön 18-féle italt közvetlenül okoskészülékéről
• Könnyen testre szabható és elmenthető italok az alkalmazáson keresztül
• Az alkalmazás lépésenkénti útmutatójával egyszerű a karbantartás



 5 fokozatban állítható őrlőbetét

Amikor az őrlés finomságáról van szó, ez a 
kávéfőző sosem okoz csalódást. A különböző 
kávétípusok aromájának teljessé tételéhez 
eltérő szemcseméret szükséges. A készülék 
szemcsemérete öt fokozat megadásával 
állítható be a gazdag aromájú eszpresszót 
eredményező legfinomabbtól a könnyebb 
kávéhoz szükséges legdurvábbig.

100% kerámia őrlőbetétek

A masszív, 100% kerámia őrlőbetétek 
garantálják a hamisítatlan, kényeztető 
kávéélményt az elkövetkezendő évekre. A 
kerámia őrlők ideális őrleményt biztosítanak, 
mely lehetővé teszi a víz egyenletes átfolyását, 
így a kávészemek legtisztább aromája nyerhető 
ki. Emellett a „hagyományos” őrlőbetétekkel 
ellentétben a kerámia alapanyag 
megakadályozza a kávé túlmelegítését, mely az 
odaégett ízért felelős.

Forró kávé pillanatok alatt

Élvezze a tökéletesen forró kávét várakozás 
nélkül az új, nagy teljesítményű, Thermospeed 
technológiával működő Saeco vízmelegítő 
segítségével. A Thermospeed technológiával 
működő vízmelegítő hirtelen felmelegíti a kávé 
funkciókört a gép bekapcsolásakor. Ezzel 
megakadályozza a hőveszteséget, és már az 
első csésze kávé is tökéletesen forró lesz.

Könnyű tisztítás egy ujjal

A Saeco GranBaristo az egyetlen automata 
eszpresszó kávéfőző, amelyet egy ujjal 
eltávolítható főzőegységgel láttak el a könnyű 
tisztítás érdekében.

A gondtalan kávézás élménye

Az eszpresszó kávéfőző új, csúcsminőségű 
központi egységét úgy alakították ki, hogy akár 

80%-kal is képes az öblítéskor felhasznált víz 
mennyiségét csökkenteni. Ez azt jelenti, hogy 
több kávét készíthet a tartály újratöltése 
nélkül.

18-féle ital karnyújtásnyira

A tökéletes kávé most csupán karnyújtásnyira 
van. Töltse le a Saeco Avanti alkalmazást 
táblagépére vagy okostelefonjára, és létesítsen 
megbízható csatlakozást Bluetooth 4.0 által a 
GranBaristo Avanti, az első csatlakoztatott, 
automata eszpresszó kávéfőzővel. Válasszon a 
18-féle ellenállhatatlan ital közül, és főzze le 
azokat közvetlenül az okoskészülékéről, vagy 
használja a gépen lévő OneTouch gombokat.

Maximálisan testre szabható

A Saeco Avanti alkalmazás kényeztető 
lehetőségekkel halmozza el Önt, melyek a 
tökéletes, pontosan az ízlésének megfelelő 
eredmény felé fogják vezetni. Könnyedén 
személyre szabhatja és elmentheti az egyes 
italok intenzitását, hosszúságát, hőmérsékletét 
és ízét. Fedezzen fel, kísérletezzen ki és 
álmodjon meg akármilyen italt akár a 
karosszékében ülve, és tárolja az alkalmazásban 
a végtelen számú lehetőséget.
Fénypontok
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Általános jellemzők
• Kávéitalok: Eszpresszó, cappuccino, forró víz, cafè 

créma, tejhab, eszpresszó macchiato, latte 
macchiato, kávé, ristretto, americano, café au lait

• Kompatibilis kávéadagolás: Egész kávészemek, 
őrölt kávé

• Csészék száma egyidejűleg: 2
• Egyszerű tisztítás és karbantartás: Kivehető 

központi egység, Vízkőmentesítés-jelző, 
Automatikus vízkőmentesítési ciklus, Automatikus 
öblítési ciklus, Automatikus tejtartálytisztítás, 
Mosogatógépben tisztítható alkatrészek

• Egyszerű használat és kényelem: Kijelző, Állítható 
kifolyó, Automatikus kikapcsolás, Levehető 
víztartály, Automatikus készenléti állapot, Kivehető 
csepptálca, Kivehető kávébabtartály

• Italonkénti testreszabhatóság: Állítható kávé 
erősség, Állítható csészetérfogat, Szabályozható 
hőmérséklet, Állítható tejhabmennyiség, 
Felhasználói profilok

• Speciális funkciók: Őrölt kávé opció, VariPresso 
központi egység, Alkalmazás-vezérelt kávéfőző, 
Kerámiaőrlő, Előforrázás, Beépített tejtartály, 
Állítható előfőzés, Forró víz opció

• Őrlőbeállítások: 5
• Felhasználói profilok száma: 6
• Változatosság egy érintéssel: 18
• Hőfok beállítások: 3
• Vízmelegítő típusa: Thermospeed
• Tejtartály típusa: Alap tejtartály
• Kijelző típusa: LCD
• Kávéerősség: 4 - 16 g
• Kávéerősség-beállítások: 6

Kidolgozás
• Forraló anyaga: Rozsdamentes acél (Inox)
• Csepptálca anyaga: Rozsdamentes acél
• Víztartály anyaga: Műanyag
• A készülék anyaga: Rozsdamentes acél és műanyag

Fenntarthatóság
• Energiafogyasztás kávéfőzéskor: 1900 W

Szerviz
• 2 év garancia

Tömeg és méretek
• A termék méretei (Szé x Mé x Ma): 205 x 460 x 

360 mm
• Készülék tömege: 13 kg

Formatervezés
• Szín: Rozsdamentes acél + antracit, Ezüst

Származási hely
• Gyártó ország: Olaszország

Csatlakoztathatóság
• Bluetooth tartomány: 5 méterig
• Kompatibilis eszközök (Apple): iPad 3 és újabb/Mini 

Retina/Air, amelyek iOS 7 vagy újabb verziójú 
rendszert futtatnak és Bluetooth 4.0 LE verzió

• Kompatibilis eszközök (Android): Android 4.4 vagy 
magasabb verzióval rendelkező táblagépek. Az 
ajánlott minimális képernyőméret 7 hüvelyk.

• Bluetooth

Műszaki adatok
• Szivattyúnyomás: 15 bar
• Főzési idő - 1 csésze: 45 (eszpresszó) – 100 (hosszú 

kávé) mp
• A víztartály űrtartalma: 1,7 L
• Max. csészemagasság: 75 - 165 mm
• Kávébabtartály kapacitása: 270 g
• Tejtartály térfogat: 500 L
• Vezetékhossz: 0,8 m
• Vízforralók: 1
• Hulladéktartály kapacitása: akár 20 adag
• Frekvencia: 50 Hz
• Feszültség: 230 V

Tartozékok
• Mellékelve: Mérő kanál
•

Műszaki adatok
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* A táblagép nem tartozék
* Az Avanti alkalmazás a következőkkel kompatibilis: iOS7 vagy újabb 

verziójú iPad 3/4/Air/Mini retina, valamint 4.3-as vagy újabb verziójú 
Android rendszerű Samsung Galaxy Tab 3 (8,0 hüvelyk)/Tab 4 (10,1 
hüvelyk)/Note pro LTE (12,2 hüvelyk), Nexus 7 2013 (7 hüvelyk), 
Sony Xperia Z LTE(10,1 hüvelyk) és 4.0-ás vagy újabb verziójú 
Bluetooth
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