
 

 

Saeco GranBaristo
Helautomatisk 
espressomaskin

• 18 drikker
• Integrert melkekaraffel
• Rustfritt stål
• AquaClean

HD8975/01
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odt resultat, slik du liker det
anBaristo setter standarden innen variasjon, komfort og nytelse takket være en rekke 
anserte teknologier. Og det patenterte VariPresso-kammeret justerer trykket under 
ffebryggingen for å gi mange gode kaffedrikker.

Kaffen du har lyst på der og da
• Lag 18 drikker helt enkelt
• Ettrykks cappuccino og latte macchiato med melkekaraffel
• Juster lengden: seks innstillinger for aroma og styrke og fem innstillinger på kvernen
• Juster og lagre inntil seks brukerprofiler

Gjør hver eneste kaffekopp perfekt
• 20 000 kopper av den beste kaffen med robuste keramiske kverner
• Perfekt melkeskum takket være Latte Perfetto-teknologi
• Variabelt trykk under kaffebryggingen for kaffe og espresso
• Ikonisk overflate i rustfritt stål med nøyaktig utforming

Oppmerksom og forutseende til din disposisjon
• Med AquaClean for opptil 5000* kopper uten avkalking
• Rengjør melkerester etter hver bruk med melkerengjøringsfunksjon
• Forbedret kontroll over maskinen via det avanserte displayet
• Ta ut bryggegruppen med én finger for enkel rengjøring



 18 drikker
Gled deg over mange drikker. Uansett om du 
har lyst på en espresso, en kaffe eller en 
melkebasert drikk, kan du lage en perfekt kopp 
med den helautomatiske maskinen, uten 
problemer og i en fei.

Integrert melkekaraffel

Gled deg over kremet cappuccino og latte 
macchiato med perfekt temperatur helt enkelt. 
Bare hell melken i karaffelen, koble den til 
maskinen, og velg ønsket drikk. Drikken din er 
klar på noen sekunder uten gris og med perfekt 
temperatur, uansett om det er en cappuccino 
eller skummet melk.

Tilpass kaffen

Denne helautomatiske maskinen gir et vell av 
gode alternativer, så du kan tilpasse drikken 
etter eget ønske. Du kan enkelt tilpasse og 
lagre lengde, styrke og temperatur for hver 
drikke. Du kan utforske, eksperimentere og 
drømme opp mange ulike drikker.

Brukerprofiler

Lagre dine personlige kaffeinnstillinger i de lett 
tilgjengelige personlige brukerprofilene. Da kan 
du alltid lage espresso, kaffe, cappuccino og 
andre drikker slik du liker dem, ved å trykke på 
en knapp.

100 % keramiske kverner

Kvernene våre er laget av høyteknologisk 
keramikk som er ekstra harde og nøyaktige. 
Ferske kaffebønner males forsiktig, uten fare 
for overoppheting. Slik får man frem den beste 
smaken og aromaen i uovertruffen kaffe i minst 
20 000 kopper.

Latte Perfetto-teknologi

Hver eneste kaffekopp du lager, får silkemykt 
melkeskum. Melkekaraffelen skummer melken 

to ganger og heller skummet i koppen uten søl 
og med perfekt temperatur. Karaffelen kan 
også oppbevares i kjøleskapet og er utrolig 
hygienisk.

VariPresso-teknologi

Med Saeco GranBaristo kan du lage mange 
kaffedrikker takket være det patenterte 
VariPresso-kammeret. Hemmeligheten ligger i 
det justerbare trykket under kaffebryggingen: 
Sett på høyt trykk for å få en intens, fyldig 
espresso, eller senk trykket for å få en klassisk 
kaffe.

Overflate i rustfritt stål

Hver minste detalj på denne maskinen er 
designet og utformet med høyeste kvalitet. 
Overflaten i rustfritt stål, som er inspirert av 
italiensk design og håndverk, vil tåle tidens tann 
i ethvert klassisk eller moderne kjøkken. 
Maskinen har en svært elegant design som er 
like god som kaffesmaken.
Høydepunkter
Helautomatisk espressomaskin
18 drikker Integrert melkekaraffel, Rustfritt stål, AquaClean
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Generelle spesifikasjoner
• Melkeløsning: Integrert melkekaraffel, Rask 

rengjøring av melkerester
• Brukergrensesnitt: Avansert display

Tekniske spesifikasjoner
• Kapasitet, melkekaraffel: 0,5 L
• Kapasitet, avfallsbeholder: 20 porsjoner
• Kapasitet for vannbeholder: 1,7 L
• Kaffebønnekapasitet: 270 g
• Farge og utforming: Rustfritt stål
• Ledningslengde: >100 cm
• Opprinnelsesland: Italia
• Filterkompatibilitet: AquaClean
• Frekvens: 50 Hz
• Maks. høyde på kopp: 165 millimeter
• Produktmål: 205 x 360 x 460 millimeter
• Spenning: 230 V
• Avfallsbeholder: Tilgang fra fronten
• Vannbeholder: Tilgang fra toppen
• Vekt, produkt: 13 kg

Tilpasning
• Innstillinger for aroma og styrke: 6
• Kaffe- og melkelengde: Justerbar
• Maleinnstillinger: 5
• Aromakontroll ved forhåndbrygging
• Temperaturinnstillinger: 3
• Brukerprofiler: 6

Andre funksjoner
• Autorens og veiledet avkalking
• Gusto perfetto
• Hovedbryter AV/PÅ-knapp
• Rask koker
• Bryggegruppe som kan fjernes

Type
• Drikker: Caffè crema, Cappuccino, Espresso, 

Dobbel espresso, Espresso lungo, Espresso 
macchiato, Flat white, Kokende vann, Latte 
Macchiato, Melkeskum, Ristretto

• Alternativ for kaffepulver
• Dobbel kopp
• Dobbel kopp – melk: Nei
•

Spesifikasjoner
Helautomatisk espressomaskin
18 drikker Integrert melkekaraffel, Rustfritt stål, AquaClean
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* Basert på bytting av filter åtte ganger som angitt av maskinen. Totalt 
antall kopper avhenger av valgt kaffetype, skylling og 
rengjøringsmønstre.

http://www.philips.com

