
 

 

Saeco GranBaristo
Täysin automaattinen 
espressokeitin

• 18 juomaa
• Integroitu maitokannu
• Ruostumaton teräs
• AquaClean

HD8975/01
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pa 18 herkullista erikoiskahvia
ina juuri makusi mukaista kahvia
anBariston edistyksellinen tekniikka tekee siitä ennennäkemättömän monipuolisen ja 
lppokäyttöisen laitteen. Patentoitu VariPresso-säiliö vaihtaa suodatuspainetta 
hvityypin mukaan, joten valmistat kaikki erikoiskahvit käden käänteessä.

Sopiva kahvijuoma jokaiseen hetkeen
• 18 helposti valittavaa juomavaihtoehtoa
• Cappuccinon ja latte macchiaton valmistus yhdellä painikkeella sekä maitokannu
• Kahvin koon säätö, kuusi aromin vahvuutta ja viisi jauhatusasetusta
• Luo ja tallenna jopa kuusi käyttäjäprofiilia

Aina täydellistä kahvia
• 20 000 kupillista erinomaista kahvia kestävillä keraamisilla kahvimyllyillä
• Latte Perfetto -tekniikka takaa täydellisen maitovaahdon
• Säädettävä suodatuspaine kahville ja espressolle
• Tyylikäs viimeistely ruostumattomasta teräksestä

Heti käyttövalmis
• AquaClean-suodattimen ansiosta jopa 5 000 kupillista ilman kalkinpoistoa
• Poista maitojäämät jokaisen käytön jälkeen maitojärjestelmän puhdistustoiminnolla
• Edistyksellinen näyttö helpottaa laitteen hallintaa
• Yhdellä sormella irrotettava suodatinyksikkö tekee puhdistamisesta vaivatonta



 18 juomaa
Valitse sopiva juoma tilanteeseen kuin 
tilanteeseen. Täysin automaattinen keitin 
valmistaa espresson, kahvin tai maitopohjaisen 
juoman kätevästi ja nopeasti suoraan kuppiin.

Integroitu maitokannu

Valmista täyteläistä ja juuri sopivan kuumaa 
cappuccinoa tai latte macchiatoa helpoimmalla 
mahdollisella tavalla. Kaada vain maito 
kannuun, aseta se laitteeseen ja valitse 
haluamasi juoma. Halusitpa sitten cappuccinon 
tai vaahdotettua maitoa, juomasi on valmis 
muutamassa sekunnissa. Juoman lämpötila on 
aina juuri oikea eikä roiskeita synny.

Kahvia makusi mukaan

Täysin automaattinen keitin tarjoaa valtavan 
määrän asetuksia, joiden avulla voit valmistaa 
juuri sellaisen kahvijuoman kuin haluat. 
Jokaisen juoman kokoa, vahvuutta ja lämpötilaa 
on helppo muokata, ja tiedot voi tallentaa. Voit 
maistella erilaisia juomia ja löytää uusia 
suosikkeja.

Käyttäjäprofiilit

Voit tallentaa haluamasi kahviasetukset 
helppokäyttöiseen, henkilökohtaiseen 
käyttäjäprofiiliin. Näin saat juuri oman makusi 
mukaisen espresson, kahvin, cappuccinon tai 
muun juoman helposti yhdellä painikkeen 
painalluksella.

Täyskeraaminen kahvimylly

Laadukkaat keraamiset kahvimyllymme ovat 
erittäin kovia ja tarkkoja. Tuoreet pavut 
jauhetaan hellästi ilman ylikuumenemisen 
vaaraa: saat kaikki parhaat maut ja aromit ja 
upean kahvin maun vähintään 20 000 
kahvikupilliseen.

Latte Perfetto -tekniikka

Jokaisen valmistamasi kahvin kruunaa silkkinen 
maitovaahto, joka hemmottelee 

makunystyröitäsi. Kannu vaahdottaa maidon 
kaksi kertaa ja kaataa sitten vaahdon juuri 
sopivan lämpöisenä kuppiin ilman roiskeita. 
Hygieenistä kannua voi säilyttää kätevästi 
jääkaapissa.

VariPresso-tekniikka

Saeco GranBaristo tarjoaa patentoidun 
VariPresso-suodatinyksikön ansiosta 
ennennäkemättömän laajan juomavalikoiman 
eri tarpeisiin. Sen salaisuus on säädettävä 
suodatuspaine, jonka voit asettaa korkeaksi 
täyteläistä espressoa varten tai alhaisemmaksi 
perinteistä pitkää kahvia varten.

Viimeistely ruostumatonta terästä

Korkealaatuisen laitteen muotoilu kaikkine 
yksityiskohtineen huokuu tyylikkyyttä. 
Italialaisen muotoilun ja käsityötaidon 
innoittama, ruostumattomasta teräksestä 
valmistettu viimeistely on ajaton ja sopii niin 
klassiseen kuin moderniinkin keittiöön. 
Elegantin laitteen ulkoasu on yhtä hienostunut 
kuin sen valmistaman kahvin aromi.
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Yleiset tiedot
• Maidon käsittelytapa: Integroitu maitokannu, 

Nopea maitojärjestelmän puhdistus
• Käyttöliittymä: Edistyksellinen näyttö

Tekniset tiedot
• Maitokannun tilavuus: 0,5 V
• Jätesäiliön tilavuus: 20 annosta
• Tilavuus, vesisäiliö: 1,7 V
• Kahvipapusäiliön kapasiteetti: 270 g
• Väri ja pintaviimeistely: Ruostumaton teräs
• Johdon pituus: > 100 cm
• Alkuperämaa: Italia
• Suodatintyyppi: AquaClean
• Taajuus: 50 Hz
• Kupin enimmäiskorkeus: 165 mm
• Tuotteen mitat: 205 x 360 x 460 mm
• Jännite: 230 V
• Jätesäiliö: Edestä käytettävä
• Vesisäiliö: Päältä käytettävä
• Tuotteen paino: 13 kg

Mukautus
• Aromin vahvuuden asetukset: 6
• Kahvin ja maidon määrä: säädettävä
• Karkeusasetukset: 5
• Pre Brew Aroma Control -toiminto
• Lämpötila-asetukset: 3
• Käyttäjäprofiilit: 6

Muut toiminnot
• Automaattinen huuhtelu ja ohjattu kalkinpoisto
• Gusto Perfetto
• Päävirtakytkin
• Nopeakäyttöinen kuumavesisäiliö
• Irrotettava suodatinyksikkö

Valikoima
• Juomat: Caffè crema, Cappuccino, Espresso, 

Tuplaespresso, Espresso Lungo, Espresso 
Macchiato, Flat white, Kuuma vesi, Latte 
Macchiato, Maitovaahto, Ristretto

• Kahvijauheen käyttö
• Kaksi kupillista
• Maito kahteen kupilliseen: ei
•
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* Perustuu kahdeksaan suodatinvaihtoon (keittimen laskurin mukaan). 
Kupillisten todellinen määrä vaihtelee kahvilaadun sekä huuhtelu- ja 
puhdistustapojen mukaan.
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