
 

 

Saeco GranBaristo 
Avanti
Världens första smarta 
espressomaskin!
• Brygger 18 kaffevarianter
• Integrerad mjölkkanna och 

skummare
• 100 % keramiska kvarnar
• Fulländad italiensk design och 

tillverkning
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år mest sofistikerade espressomaskin någonsin!

rbered 18 drycker från en surfplatta
co presenterar nu GranBaristo Avanti – vår mest sofistikerade espressomaskin någonsin. Med 

anBaristo-appen finjusterar du kaffet efter just din individuella smak – du kan anpassa kaffets styrka, 

ngd och temperatur för den ultimata kaffeupplevelsen. Dessutom kan du tillreda varje kopp direkt 

n soffan eller matsalsbordet. GranBAristo Avanti levereras med 18 förinställda kaffedrinkar och 

terbara keramiska kvarnar.

Avancerad teknik för att skapa det perfekta kaffet
• Finjustera kaffets styrka med 5 justerbara kvarninställningar
• Extrahera maximal smak med helkeramisk kvarn
• Varmt kaffe på nolltid tack vare Thermospeed-tekniken
• Utsökt varm cappuccino och latte macchiato med en knapptryckning
• Justerbart bryggningstryck för kaffe och espresso
• Justerbart bryggningstryck för klassiskt kaffe och espresso

Bekvämligheten ingår i upplevelsen
• Lättåtkomlig bryggrupp för enkel rengöring
• Kaffeupplevelse utan krångel tack vare låg vattenförbrukning
• Rengör mjölkkannan efter varje användning med snabbrengöringsfunktionen

Den mest avancerade kaffeupplevelsen i hemmet
• Brygga 18 drycker direkt från din smarta enhet



 Kvarnar som är justerbara i 5 steg

När det gäller malningen misslyckas den här 
maskinen aldrig. Olika kaffeblandningar kräver 
olika malningsnivåer för att smaken ska komma 
till sin rätt. Maskinen har fem justerbara 
inställningar – från den finaste malningen för en 
fyllig espresso, till den grövsta malningen för 
ett mildare kaffe.

Helkeramisk kaffekvarn

Den robusta helkeramiska kvarnen garanterar 
en ren njutning under många år. Det keramiska 
materialet skapar perfekt malning, som gör att 
vattnet flödar jämnt och bönornas smak 
tillvaratas. Till skillnad från andra "vanliga" 
kvarnar förhindrar det keramiska materialet 
att kaffet överhettas och smakar bränt.

Varmt kaffe på nolltid

Njut av perfekt tempererat kaffe utan väntetid 
med vår kraftfulla bryggare med Saeco 
Thermospeed-teknik. Med Thermospeed-
tekniken värms kaffekretsen upp snabbt när 
maskinen slås på och förebygger värmeförlust, 
vilket gör att kaffet får perfekt temperatur från 
första koppen.

Enkel rengöring

Saeco GranBaristo är den enda helt 
automatiska espressomaskinen som erbjuder 
en bryggrupp med superenkel åtkomst för 
enkel rengöring.

Kaffeupplevelse utan krångel

Denna nya, moderna bryggrupp i den här 
espressomaskinen designades för att reducera 

vattenförbrukningen för dess sköljcykel med 
upp till 80 %. Det betyder att du nu kan tillreda 
fler kaffedrycker utan att behöva fylla på 
vattentanken.

18 drycker inom räckhåll

Perfekt kaffe är nu inom räckhåll. Ladda ned 
Saeco Avanti-appen till en surfplatta eller 
smartphone och konfigurera en säker 
anslutning via Bluetooth 4.0 med GranBaristo 
Avanti, den första anslutna, automatiska 
espressomaskinen. Välj mellan 18 
oemotståndliga drycker och brygga den direkt 
från din smarta enhet, eller använd OneTouch-
knapparna på själva maskinen.

Ultimat anpassning efter önskemål

Saeco Avanti-appen erbjuder en uppsjö av 
härliga alternativ som hjälper dig att få perfekt 
resultat, anpassat precis så som du vill ha det. 
Du kan enkelt anpassa och memorera styrka, 
längd, temperatur och smak för varje dryck. 
Utforska, experimentera och kom på egna 
delikata drycker och spara ett oändligt antal 
drycker i appen.
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Allmänna specifikationer
• Kaffedrycker: Espresso, cappuccino, varmt vatten, 

Cafè Créme, skummad mjölk, espresso macchiato, 
latte macchiato, kaffe, ristretto, Americano, café au 
lait

• Kompatibel kaffeservering: Hela kaffebönor, malet 
kaffepulver

• Koppar samtidigt: 2
• Enkel att rengöra och underhålla: Löstagbar 

bryggrupp, Avkalkningsindikator, Automatisk 
avkalkningscykel, Automatisk sköljning, 
Automatisk rengöring av kannan, Delar som kan 
diskas i diskmaskin

• Enkel och bekväm att använda: Teckenfönster, 
Justerbar pip, Automatisk avstängning, Löstagbar 
vattentank, Automatisk standby, Löstagbar 
droppbricka, Borttagbar behållare för kaffebönor

• Anpassa per dryck: Justerbar kaffestyrka, Inställbar 
kopp volym, Justerbar temperatur, Justerbar 
mängd mjölkskum, Användarprofiler

• Specialfunktioner: Malet kaffeval, VariPresso 
bryggrupp, Appkontrollerad kaffemaskin, Keramisk 
kvarn, Förbryggning, Integrerad kanna, Justerbar 
förbryggning, Alternativ för hett vatten

• Inställningar för kvarnen: 5
• Antal användarprofiler: 6
• Variation med en knapptryckning: 18
• Temperaturinställningar: 3
• Typ av kokare: Thermospeed
• Typ av kanna: Standardkanna
• Skärmtyp: LCD
• Kaffestyrka: 4 till 16 gr
• Inställningar för kaffestyrkan: 6

Legering
• Kokarens material: Rostfritt stål (inox)
• Droppbrickans material: Rostfritt stål
• Material, vattenbehållare: Plast
• Material i huvudenhet: Rostfritt stål och plast

Hållbarhet
• Strömförbrukning, bryggning: 1 900 W

Service
• 2 års garanti

Vikt och mått
• Produktens mått (B x D x H): 205 x 460 x 360 mm
• Produktens vikt: 13 kg

Design
• Färg: Rostfritt stål + antracit, Stålsilver

Ursprungsland
• Tillverkad i: Italien

Anslutningar
• Bluetooth-räckvidd: Upp till 5 m
• Kompatibla enheter (Apple): iPad 3 och nyare/Mini 

Retina/Air, med iOs 7 eller högre och Bluetooth 
LE-version 4.0

• Kompatibla enheter (Android): Surfplattor med 
Android 4.4 eller högre. Den rekommenderade 
minimala skärmstorleken är 7 tum.

• Bluetooth

Tekniska specifikationer
• Pumptryck: 15 bar
• Bryggningstid, 1 kopp: 45 (espresso) till 100 (långt 

kaffe) sek
• Kapacitet, vattentank: 1,7 L
• Max. höjd för mugg: 75 till 165 mm
• Behållare för kaffebönor, kapacitet: 270 gr
• Mjölkkanna, kapacitet: 500 L
• Sladdlängd: 0,8 m
• Vattenkokare: 1
• Avfallsbehållare, kapacitet: upp till 20 portioner
• Frekvens: 50 Hz
• Spänning: 230 V

Tillbehör
• Medföljer: Kaffemått
•
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* Surfplatta medföljer inte
* Avanti-appen är kompatibel med iPad 3/4/Air/Mini retina med iOS7 

eller senare versioner samt med Samsung Galaxy Tab 3 (8 tum)/Tab 
4 (10,1 tum)/Note Pro LTE (12,2 tum), Nexus 7 2013 (7 tum), Sony 
Xperia Z LTE (10,1 tum) med Android 4.3 eller senare versioner 
samt med Bluetooth version 4.0 och senare versioner

http://www.philips.com

