
 

 

Saeco GranBaristo 
Avanti
Super automatický 
espresso kávovar
• Uvarí 18 druhov kávy
• Integrovaná nádoba na mlieko a 

penič
• Oceľovo strieborná
• Mlynček s 5 stupňami 

nastavenia
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ajmodernejšia príprava kávy v pohodlí domova
chutnajte si 18 nápojov pripravených jednoducho z vášho tabletu

eco predstavuje nový spôsob ovládania produktov GranBaristo Avanti: každý nápoj 
žete presne prispôsobiť podľa chuti vašich hostí a pripraviť pomocou vášho tabletu. 

 údržba bude mimoriadne jednoduchá vďaka podrobnému návodu v špeciálnej aplikácii

Pokročilá technológia vytvorená pre dokonalú kávu
• Jemne si dolaďte chuť kávy pomocou 5 nastavení mlynčeka
• 20 000 šálok skvelej kávy s odolnými keramickými mlynčekmi
• Horúca káva za niekoľko okamihov vďaka technológii Thermospeed
• Chutné horúce cappuccino a latte macchiato jediným dotykom
• Nastaviteľný tlak prípravy kávy a espressa
• Nastaviteľný tlak prípravy klasickej kávy a espressa

Vysoké pohodlie je súčasťou zážitku
• Varná jednotka sa dá vybrať jedným prstom pre jednoduché čistenie
• Bezproblémový pôžitok z kávy vďaka nízkej spotrebe vody
• Karafa na mlieko sa po každom použití čistí pomocou funkcie rýchleho čistenia

Najmodernejšia príprava kávy v pohodlí domova
• Uvarte 18 druhov nápojov priamo z vášho inteligentného zariadenia
• Prostredníctvom aplikácie si každý nápoj jednoducho prispôsobte a uložte
• Ľahká údržba s príručkou krok za krokom aplikácie



 Mlynčeky s 5 stupňami nastavenia

Pokiaľ ide o jemnosť mletia, toto zariadenie 
vás nikdy nesklame. Rôzne kávové zmesi 
vyžadujú na rozvinutie plnej chuti rôzne úrovne 
zrnitosti. Preto má systém mletia tohto 
zariadenia päť prispôsobiteľných nastavení – 
od najjemnejšieho mletia pre plnú chuť 
espressa až po najhrubšie pre ľahšiu kávu.

100 % keramické mlynčeky

Naše mlynčeky sú vyrobené z najmodernejšej, 
kvalitne tvrdenej keramiky v precíznom 
prevedení. Kávové zrná sa melú jemne bez 
rizika prehriatia, a tak sa z nich vyťaží paleta 
vyberaných chutí a aróma, čím vzniká 
prvotriedna chuť aspoň ďalších 20 000 šálok 
kávy.

Horúca káva za niekoľko okamihov

Vychutnajte si kávu so správnou teplotou a bez 
čakania vďaka výkonnému varníku 
s technológiou Thermospeed od spoločnosti 
Saeco. Technológia Thermospeed bleskovo 
zohreje obvod prípravy kávy po zapnutí 
kávovaru a zabráni úniku tepla, vďaka čomu má 
každá šálka kávy tú správnu teplotu.

Jednoduché čistenie jedným prstom

Plne automatický espresso kávovar Saeco 
GranBaristo je vybavený varnou jednotkou, 
ktorú je možné odpojiť jedným prstom, takže 
jej čistenie je skutočne bezproblémové.

Bezproblémový pôžitok z kávy

Inovatívna varná jednotka tohto espresso 
kávovaru bola skonštruovaná s cieľom zníženia 

spotreby vody počas premývacieho cyklu o 
viac ako 80 %. Môžete teda pripravovať viac 
kávových nápojov bez potreby dopĺňania vody 
do zásobníka.

18 druhov nápojov na dosah ruky

Svoju dokonalú kávu máte teraz na dosah ruky. 
Stiahnite si aplikáciu Saeco Avanti do vášho 
tabletu alebo smartfónu a cez rozhranie 
Bluetooth 4.0 vytvorte zabezpečené pripojenie 
s kávovarom GranBaristo Avanti, prvým 
pripojeným super automatickým espresso 
kávovarom. Vyberte si z 18 neodolateľných 
nápojov a uvarte ich priamo zo svojho 
inteligentného zariadenia alebo použite tlačidlá 
na jeden dotyk na samotnom prístroji.

Dokonalé prispôsobenie

Aplikácia Saeco Avanti ponúka veľa 
pohodlných možností, ktoré vás dovedú 
k dokonalým výsledkom, presne podľa vašej 
chuti. Jednoducho si môžete prispôsobiť 
a zapamätať intenzitu, veľkosť, teplotu a chuť 
každého nápoja. Objavujte, experimentujte 
a vysnívajte si množstvo lahodných nápojov 
bez toho, aby ste museli vstať zo stoličky, 
a uložte si nekonečné množstvo nápojov 
priamo v aplikácii.
Hlavné prvky
Super automatický espresso kávovar
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Všeobecné špecifikácie
• Kávové nápoje: Espresso, kapučíno, horúca voda, 

cafè créme, napenené mlieko, espresso macchiato, 
latte macchiato, káva, ristretto, americano, café au 
lait

• Vhodné pre: Celé kávové zrná, čerstvo pomletá 
káva

• Šálok naraz:: 2
• Ľahké čistenie a údržba: Odnímateľná varná 

jednotka, Indikátor odstránenia vodného kameňa, 
Cyklus automatického odstraňovania vodného 
kameňa, Automatický oplachovací cyklus, 
Automatické umývanie karafy, Časti umývateľné v 
umývačke riadu

• Ľahké použitie a pohodlie: Displej, Nastaviteľná 
výlevka, Automatické vypnutie, Odnímateľná 
nádržka na vodu, Automatický pohotovostný 
režim, Odnímateľný podnos na odkvapkávanie, 
Odnímateľný zásobník na kávové zrná

• Prispôsobenie podľa nápoja: Nastaviteľná intenzita 
kávy, Nastaviteľný objem šálky, Nastaviteľná 
teplota, Nastaviteľné množstvo mliečnej peny, 
Používateľské profily

• Špeciálne funkcie: Variant na dávkovanie mletej 
kávy, Varná jednotka VariPresso, Kávovar 
s možnosťou ovládania cez aplikáciu, Keramický 
mlynček, Predvarenie, Integrovaná karafa, 
Nastaviteľné predvarenie, Variant na horúcu vodu

• Nastavenia mlynčeka: 5
• Počet používateľských profilov: 6
• Typ s jednodotykovým výberom: 18
• Nastavenie teploty: 3
• Typ ohrievača: Thermospeed
• Typ karafy: Jednoduchá karafa
• Typ displeja: displej LCD
• Intenzita kávy: 4 až 16 g
• Nastavenia intenzity kávy: 6

Povrchová úprava
• Materiál varnej jednotky: Nehrdzavejúca oceľ 

(antikorová)
• Materiál podnosu na odkvapkávanie: 

Nehrdzavejúca oceľ
• Materiál nádoby na vodu: Plast
• Materiál hlavnej časti: Nehrdzavejúca oceľ a plast

Udržateľnosť
• Spotreba energie pri varení kávy: 1900 W

Servis
• Dvojročná záruka

Hmotnosť a rozmery
• Rozmery produktu (Š x H x V): 205 x 460 x 

360 mm
• Hmotnosť produktu: 13 kg

Dizajn
• Farba: Nehrdzavejúca oceľ + antracit, Oceľovo 

strieborná

Krajina pôvodu
• Krajina pôvodu: Taliansko

Pripojiteľnosť
• Rozsah Bluetooth: až do 5m
• Kompatibilné zariadenia (Apple): iPad 3 a novší/

Mini Retina/Air, s iOS 7 alebo vyšším a Bluetooth 
LE verzie 4.0

• Kompatibilné zariadenia (Android): Tablety s OS 
Android 4.4 alebo vyšším. Odporúčaná minimálna 
veľkosť obrazovky je 7 palcov.

• Bluetooth

Technické špecifikácie
• Tlak čerpadla: 15 barov
• Čas varenia jednej šálky: 45 (espresso) – 100 (veľká 

káva) sekundy
• Kapacita nádoby na vodu: 1,7 l
• Max. výška šálky: 75 – 165 mm
• Zásobník na kávové zrnká: 270 g
• Objem karafy na mlieko: 500 l
• Dĺžka kábla: 0,8 m
• Ohrievače vody: 1
• Kapacita nádoby na odpad: až do 20 porcií
• Frekvencia: 50 Hz
• Napätie: 230 V

Príslušenstvo
• Pribalené: Odmerka
•

Technické údaje
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* Tablet nie je súčasťou
* Aplikácia Avanti je kompatibilná so zariadením iPad 3/4/Air/Mini 

retina s nainštalovaným iOS7 a novším a s tabletom Samsung Galaxy 
Tab 3 (8,0 palca)/Tab 4 (10,1 palca)/Note pro LTE (12,2 palca), 
Nexus 7 2013 (7 palcov), Sony Xperia Z LTE (10,1 palca) s 
nainštalovaným OS Android v.4.3 a novším a Bluetooth verziou 4.0 
a novšou
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