
 

 

Saeco GranBaristo 
Avanti
Máquina de café 
expresso super 
automática
• Prepara 18 variedades de café
• Jarro e acessório p/espuma de 

leite
• Aço/prateado
• Moinho ajustável de 5 níveis

HD8968/01
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 nossa experiência de café em casa mais avançada

precie 18 bebidas preparadas de forma simples a partir do seu tablet

aeco apresenta um novo mundo de café ligado em rede através da GranBaristo Avanti: cada bebida 

de ser personalizada ao seu gosto e ao gosto dos seus convidados, preparada através do seu tablet. 

 manutenção é extremamente fácil com o guia passo a passo, disponível na aplicação

Tecnologia avançada concebida para a perfeição do café
• Efectue um ajuste preciso da riqueza do café com 5 regulações do moinho
• Desfrute de 20 000 chávenas do melhor café com moinhos resistentes em cerâmica
• Um café quente em segundos graças à tecnologia Thermospeed
• Cappuccino e latte macchiato quentes e deliciosos com um só toque
• Pressão de preparação variável para café expresso e longo
• Pressão de preparação variável para café expresso e longo

O alto conforto faz parte desta experiência
• Bloco de preparação amovível com 1 dedo para limpeza sem esforço
• Experiência de café sem incómodos graças ao baixo consumo de água
• Limpe o jarro de leite após cada utilização com a função de limpeza rápida

A nossa experiência de café em casa mais avançada
• Preparar 18 bebidas directamente do seu dispositivo inteligente
• Personalize e guarde facilmente cada bebida através da aplicação
• Manutenção simplificada com o guia passo a passo da aplicação



 Moinhos ajustáveis de 5 níveis

No que diz respeito ao grau de moagem, esta 
máquina nunca falha. Diferentes misturas de 
café requerem níveis diferentes de 
granularidade para revelar todo o sabor. 
Assim, a granularidade de moagem desta 
máquina possui cinco regulações ajustáveis - da 
moagem mais fina para um expresso 
encorpado, à moagem mais grossa para um 
café mais suave.

Moinho 100% em cerâmica

Os nossos moinhos são fabricados em 
cerâmica avançada e são excecionalmente 
rígidos e precisos. Os grãos frescos são 
moídos com suavidade, sem risco de 
sobreaquecimento, para extrair os melhores 
sabores e aroma e oferecer um café com sabor 
superior durante, pelo menos, 20 000 
chávenas.

Um café quente em segundos

Consiga um café à temperatura perfeita sem 
ter de esperar, graças à potente caldeira com 
tecnologia Thermospeed da Saeco. A 
tecnologia Thermospeed aquece o circuito de 
café em segundos quando a máquina é ligada e 
previne perdas de calor, assegurando um café 
quente perfeito logo na primeira chávena.

Limpar sem esforço com 1 só dedo

A Saeco GranBaristo é a única máquina de café 
expresso totalmente automática que oferece 
um bloco de preparação amovível utilizando 
apenas um dedo, para uma limpeza sem 
esforço.

Experiência de café sem incómodos

O novo bloco de preparação com tecnologia 
de ponta nesta máquina de café, foi concebido 

para reduzir até 80% do consumo de água no 
seu ciclo de enxaguamento. Isto significa que 
agora pode preparar mais bebidas com café 
sem ter de encher novamente o depósito de 
água.

18 bebidas na ponta dos seus dedos

O seu café perfeito está agora na ponta dos 
seus dedos. Transfira a aplicação Saeco Avanti 
para o seu tablet ou smartphone e configure 
uma ligação segura via Bluetooth 4.0 com a 
GranBaristo Avanti, a primeira máquina de café 
expresso super automática conectada. 
Seleccione entre 18 irresistíveis bebidas e 
prepare-as directamente do seu dispositivo 
inteligente, ou utilize os botões OneTouch na 
própria máquina.

A melhor personalização

A aplicação Saeco Avanti oferece inúmeras e 
fantásticas opções, que o guiarão para um 
resultado perfeito e personalizado 
exactamente ao seu gosto. Pode personalizar e 
memorizar facilmente a intensidade, 
quantidade, temperatura e sabor para cada 
bebida. Explore, experimente e imagine uma 
infinidade de bebidas deliciosas a partir do 
conforto da sua cadeira, e guarde um número 
ilimitado de bebidas na sua aplicação.
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Especificações gerais
• Bebidas com café: Café expresso, cappuccino, água 

quente, cafè créme, espuma de leite, espresso 
macchiato, latte macchiato, café, ristretto, 
americano, café au lait

• Adequada para: Grãos de café inteiros, café moído
• Chávenas em simultâneo: 2
• Facilidade de limpeza e manutenção: Bloco de 

preparação amovível, Indicador de descalcificação, 
Ciclo automático de descalcificação, Ciclo de 
lavagem automática, Limpeza automática do jarro, 
Peças laváveis à máquina

• Facilidade de utilização e conforto: Visor, Bico 
ajustável, Desativação automática, Depósito de 
água amovível, Modo de espera automático, 
Tabuleiro de recolha de pingos amovível, 
Recipiente para grãos amovível

• Personalização por bebida: Intensidade do café 
regulável, Volume ajustável da chávena, 
Temperatura ajustável, Quantidade ajustável de 
espuma de leite, Perfis do utilizador

• Funções especiais: Opção para café moído, Bloco 
de preparação VariPresso, Máquina de café 
controlada por aplicação, Moinho em cerâmica, 
Pré-preparação, Jarro integrado, Pré-preparação 
regulável, Opção de água quente

• Regulações de moinho: 5
• Número de perfis de utilizador: 6
• Variedades com um só toque: 18
• Regulações de temperatura: 3
• Tipo de caldeira: Thermospeed
• Tipo de jarro: Jarro básico
• Tipo de visor: LCD
• Intensidade do café: Entre 4 e 16 gr
• Definições da intensidade do café: 6

Acabamento
• Material da caldeira: Aço inoxidável (inox)
• Material do tabuleiro de recolha: Aço inoxidável
• Material do depósito de água: Plástico
• Material da estrutura principal: Aço inoxidável e 

plástico

Sustentabilidade
• Consumo de energia na preparação: 1900 W

Assistência
• 2 anos de garantia

Peso e dimensões
• Dimensões do produto (LxPxA): 205 x 460 x 

360 mm
• Peso do produto: 13 kg

Design
• Cor: Aço inoxidável + antracite, Aço prateado

País de origem
• Fabricada na: Itália

Conectividade
• Gama Bluetooth: Até 5 m
• Dispositivos compatíveis (Apple): iPad 3 e mais 

recente/Mini Retina/Air, com iOS 7 ou superior e 
Bluetooth LE versão 4.0

• Dispositivos compatíveis (Android): Tablets com 
Android 4.4 ou superior. O tamanho mínimo 
recomendado do ecrã é de 7 polegadas.

• Bluetooth

Especificações técnicas
• Pressão da bomba: 15 bares
• Tempo de preparação de uma chávena: 45 (café 

expresso) a 100 (café comprido) seg.
• Capacidade do depósito de água: 1,7 l
• Altura máx. da chávena: 75 - 165 mm
• Capacidade do recipiente para grãos: 270 gr
• Capacidade do jarro de leite: 500 l
• Comprimento do cabo de alimentação: 0,8 m
• Caldeiras de água: 1
• Capacidade do recipiente de resíduos: até 

20 doses
• Frequência: 50 Hz
• Voltagem: 230 V

Acessórios
• Incluído: Colher medidora
•
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* Tablet não incluído
* A aplicação Avanti é compatível com iPad 3/4/Air/Mini Retina, com 

iOS7 e mais recente, e com o Samsung Galaxy Tab 3 (8 polegadas)/
Tab 4 (10,1 polegadas)/Note Pro LTE (12,2 polegadas), Nexus 7 
2013 (7 polegadas), Sony Xperia Z LTE (10,1 polegadas), em 
Android v. 4.3 e mais recente, e Bluetooth da versão 4.0 e mais 
recente
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