„Saeco“ GranBaristo
Puikus automatinis
espreso aparatas

• 18 gėrimų
• Integruotas pieno ąsotėlis
• Nerūdijantis plienas
• „AquaClean“

Mėgaukitės unikalia 18 skanių gėrimų įvairove
Visada toks pat jūsų skonį atitinkantis rezultatas
Pritaikius pažangias technologijas „GranBaristo“ tapo įvairovės, patogumo ir mėgavimosi
standartu. Patentuotoje „VariPresso“ kameroje galima pakeisti virimo slėgį, kad būtų
galima paruošti daug įvairių ir kokybiškų gėrimų.
Bet kuri kava bet kuriuo metu
• Mėgaukitės 18 pasirenkamų gėrimų
• Kapučino ir latė su pieno puta iš pieno ąsotėlio, pagaminta vienu paspaudimu
• Reguliuokite trukmę, 6 aromato stiprumo ir 5 malūnėlio nustatymus
• Reguliuokite ir saugokite iki 6 naudotojų profilių
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Kiekviena kava tobula
• 20 000 puodelių geriausios kavos pagaminama naudojant patvarius keraminius malūnėlius
• Ideali pieno puta dėl „Latte Perfetto“ technologijos
• Kintantis virimo slėgis įprastai ir espreso kavai
• Kruopštaus dizaino, legendinė nerūdijančiojo plieno apdaila
Paslaugus ir numatantis jūsų komandą
• Turi „AquaClean“, su kuriuo išverda iki 5000* puodelių be nukalkinimo
• Pasinaudokite pieno valymo funkcija ir išvalykite pieno likučius po kiekvieno naudojimo
• Geresnis aparato valdymas patobulintame ekrane
• Vienu pirštu nuimamas virimo elementas – valymas be vargo
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Puikus automatinis espreso aparatas

18 gėrimų Integruotas pieno ąsotėlis, Nerūdijantis plienas, „AquaClean“

Ypatybės
18 gėrimų
Mėgaukitės neprilygstamai įvairiais gėrimais bet
kokiai progai. Norėtumėte espreso, kavos arba
gėrimo su pienu, puikus automatinis aparatas
be vargo ir greitai pagamins tobulą gėrimą!

Naudotojų profiliai

puta. Pieno ąsotėlyje pienas suplakamas du
kartus ir esant nustatytai temperatūrai
aksominis sluoksnis užpilamas ant kavos. Pieno
ąsotėlį galima saugiai laikyti šaldytuve ir jis yra
labai higieniškas.
„VariPresso“ technologija

Integruotas pieno ąsotėlis

Saugokite asmeninius kavos gaminimo
nustatymus lengvai prieinamame asmeniniame
naudotojo profilyje. Galėsite gerti espreso,
kavą, kapučino ir visus kitus gėrimus taip, kaip
mėgstate, vienu mygtuko paspaudimu.
Lengvai mėgaukitės tobulos temperatūros
kapučino ir latė kava su puta. Tiesiog įpilkite į
ąsotėlį pieno, įstatykite jį į aparatą ir pasirinkite
pageidaujamą gėrimą. Ar pasirinktumėte
kapučino, ar pieno putas, jūsų gėrimas bus
paruoštas per kelias sekundes, užtikrinant
idealią temperatūrą ir nuolatinį netikštančio
pieno srautą.

100 % keraminiai malūnėliai

Dėl patentuotos „VariPresso“ kameros su
„Saeco GranBaristo“ paruošite pačių
įvairiausių gėrimų bet kokiai progai. Paslaptis –
reguliuojamas virimo slėgis; aukštesnis slėgis,
jei norite stiprios espreso, arba mažesnis, jei
norite klasikinės kavos.
Nerūdijančio plieno korpusas

Pritaikykite kavą savo individualiam
skoniui
Mūsų malūnėliai pagaminti iš pažangios
technologijos keramikos. Jie išskirtinai tvirti ir
tikslūs. Šviežios pupelės švelniai malamos
nerizikuojant perkaitinti: išgaunami geriausi
skoniai ir aromatai, perteikiamas puikus kavos
skonis bent 20 000 puodelių.
„Latte Perfetto“ technologija

Su šiuo puikiu automatiniu kavos aparatu
pasilepinkite variantų gausa, pritaikydami
gėrimą savo skoniui. Lengvai individualiai
nustatykite ir išsaugokite atmintyje kiekvieno
gėrimo gaminimo trukmę, stiprumą ir
temperatūrą. Tyrinėkite, eksperimentuokite ir
sumanykite bet kokį gėrimą!

Kiekvienas kavos puodelis bus papuoštas
skonio receptorius žadinančia aksomine pieno

Kiekviena sukurta ir pagaminta mažiausia šio
aparato detalė yra aukščiausios kokybės.
Itališko dizaino įkvėpta nerūdijančio plieno
apdaila ir meistriškumas išlaikys laiko
išbandymą bet kurioje klasikinėje arba
modernioje virtuvėje. Elegantišku, aiškiu
dizainu pasižymintis aparatas atrodys toks pats
rafinuotas kaip ir jo gaminama kava.
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Puikus automatinis espreso aparatas

18 gėrimų Integruotas pieno ąsotėlis, Nerūdijantis plienas, „AquaClean“

Specifikacijos
Bendrosios specifikacijos

• Pieno plakimo prietaisas: Integruotas pieno
ąsotėlis, Greitas pieno sistemos išvalymas
• Vartotojo sąsaja: Patobulintas ekranas

Techniniai duomenys
•
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•
•
•
•
•
•
•

Talpus pieno ąsotėlis: 0,5 l
Atliekų indo talpa: 20 porcijos
Vandens bakelio talpa: 1,7 l
Kavos pupelių talpa: 270 g
Spalva ir apdaila: Nerūdijantis plienas
Maitinimo laido ilgis: >100 cm
Kilmės šalis: Italijoje
Filtro suderinamumas: „AquaClean“
Dažnis: 50 Hz
Didžiausias puodelio aukštis: 165 mm
Gaminio matmenys: 205 x 360 x 460 mm
Įtampa: 230 V
Tirščių indas: Prieiga iš priekio
Vandens bakelis: Prieiga iš viršaus
Gaminio svoris: 13 kg

Individualus pritaikymas

• Kavos stiprumo nustatymai: 6
• Kavos virimo ir pieno plakimo trukmė:

•
•
•
•

Reguliuojama
Malūnėlio nustatymai: 5
Aromato nustatymų valdymas prieš verdant kavą
Temperatūros nustatymai: 3
Naudotojų profiliai: 6

Kitos funkcijos

• Automatinis skalavimas ir nukalkinimas pagal
instrukcijas
• „Gusto perfetto“
• Pagrindinis ĮJUNGIMO / IŠJUNGIMO mygtukas
• Greitai įkaistantis virintuvas
• Išimamas virimo elementas

Įvairovė

• Gėrimai: Kava su grietinėle (caffe? crema),
Kapučino, Espreso, Dvigubas espresas, Silpnasis
espresas (Espresso Lungo), Espreso su (pieno)
puta, Kava su pienu (Flat White), Karštas vanduo,
Latė su (pieno) puta, pieno puta, Stiprioji
(Ristretto)
• Tirpios kavos parinktis
• Dvigubas puodelis
• Dvigubas kavos su pienu puodelis: Ne
•
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