
 

 

Saeco GranBaristo
Super automatický 
espresso kávovar

• 18 druhov nápojov
• Integrovaná karafa na mlieko
• Nehrdzavejúca oceľ
• AquaClean

HD8975/01
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ychutnajte si jedinečnú ponuku 18 lahodných špecialít

nzistentné výsledky presne podľa vašej chuti
aka skupine pokročilých technológií stanovuje kávovar GranBaristo nové štandardy 
blasti rôznorodosti, pohodlia a pôžitku. Patentovaná komora VariPresso dokáže meniť 

k, ktorý sa používa pri príprave kávy, a pripraviť tak širokú ponuku kvalitných nápojov.

Ľubovoľná káva pre akúkoľvek chvíľu
• Vychutnajte si rýchlu prípravu 18 druhov nápojov
• Príprava kapučína a latte macchiato stlačením jedného tlačidla vďaka karafe na mlieko
• Nastavenie dĺžky trvania prípravy, 6 stupňov nastavenia intenzity arómy a 5 stupňov nastavenia 

mlynčeka
• Upravte a uložte si až 6 používateľských profilov

Každá káva dotiahnutá k dokonalosti
• 20 000 šálok skvelej kávy s odolnými keramickými mlynčekmi
• Dokonalá mliečna pena vďaka technológii Latte Perfetto
• Nastaviteľný tlak prípravy kávy a espressa
• Ikonická povrchová úprava z nehrdzavejúcej ocele s presným tvarovaním

Pozorný a očakávajúci vaše pokyny
• Až 5 000* šálok bez odstraňovania vodného kameňa vďaka funkcii AquaClean
• Odstránenie zvyškov mlieka po každom použití pomocou funkcie na čistenie mlieka
• Vylepšené ovládanie kávovaru pomocou moderného displeja
• Varná jednotka sa dá vybrať jedným prstom pre jednoduché čistenie



 18 druhov nápojov
Vychutnajte si prípravu rôznych nápojov pre 
akúkoľvek príležitosť. Či už máte chuť na 
espresso, kávu alebo mliečny nápoj, váš super 
automatický kávovar vám jednoducho a rýchlo 
pripraví dokonalú šálku kvalitného nápoja!

Integrovaná karafa na mlieko

Vychutnajte si super krémové kapučíno a latte 
macchiato s dokonalou teplotou tým 
najjednoduchším možným spôsobom. Stačí 
naliať mlieko do karafy, pripojiť ju ku kávovaru 
a vybrať preferovaný nápoj. Či už je to 
kapučíno alebo napenené mlieko, váš nápoj 
bude pripravený za niekoľko sekúnd s tokom 
bez striekania pri ideálnej teplote.

Prispôsobte si chuť svojich káv

Tento super automatický kávovar ponúka 
množstvo úžasných možností, aby ste si mohli 

pripraviť nápoj presne podľa svojej chuti. 
Umožňuje jednoduché prispôsobenie a 
uloženie dĺžky trvania prípravy, intenzity a 
teploty každého nápoja. Objavujte, 
experimentujte a vysnívajte si akýkoľvek nápoj!

Používateľské profily

Uložte si nastavenia prípravy ľubovoľného 
druhu kávy v ľahko dostupných 
používateľských profiloch. Stlačením jediného 
tlačidla si môžete zakaždým pripraviť 
a vychutnať espresso, kávu, kapučíno a všetky 
ostatné nápoje pripravené podľa vašich 
predstáv.

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.

Technológia Latte Perfetto

Každá pripravená káva bude pokrytá 
hodvábnou mliečnou vrstvou, ktorá vábi 
chuťové poháriky. Karafa na mlieko dvakrát 
napení mlieko a následne v šálke vytvára 
plynulú krémovú vrstvu s tou správnou 
teplotou. Karafu je možné tiež pohodlne uložiť 
do chladničky a má špičkové hygienické 
vlastnosti.

Technológia VariPresso

Kávovar Saeco GranBaristo ponúka nevídanú 
rozmanitosť nápojov, ktoré sa hodia na každú 
príležitosť vďaka patentovanej varnej komore 
VariPresso. Tajomstvo je v upraviteľnom tlaku 
prípravy nápoja – vysoké nastavenie zaručí 
intenzívnu bohatú chuť espressa, pri nízkom 
tlaku zas pripravíte veľkú klasickú kávu.
Hlavné prvky
Super automatický espresso kávovar
18 druhov nápojov Integrovaná karafa na mlieko, Nehrdzavejúca oceľ, AquaClean
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Všeobecné špecifikácie
• Príprava mlieka: Integrovaná karafa na mlieko, 

Rýchle čistenie od mlieka
• Užívateľské rozhranie: Moderný displej

Technické špecifikácie
• Objem karafy na mlieko: 0,5 l
• Kapacita nádoby na odpad: 20 porcií
• Kapacita nádoby na vodu: 1,7 l
• Kapacita kávových zŕn: 270 g
• Farba a povrchová úprava: Nehrdzavejúca oceľ
• Dĺžka kábla: >100 cm
• Krajina pôvodu: Taliansko
• Kompatibilita filtra: AquaClean
• Frekvencia: 50 Hz
• Max. výška šálky: 165 mm
• Rozmery produktu: 205 x 360 x 460 mm
• Napätie: 230 V
• Nádoba na odpad: Čelný prístup
• Zásobník na vodu: Prístup z vrchu
• Hmotnosť produktu: 13 kg

Prispôsobenie
• Nastavenia intenzity arómy: 6

• Dĺžka trvania prípravy kávy a mlieka: Nastaviteľný
• Nastavenia mlynčeka: 5
• Ovládač arómy predvarenia
• Nastavenie teploty: 3
• Používateľské profily: 6

Ďalšie funkcie
• Autom. prepláchnutie a odstránenie vodného 

kameňa so sprievodcom
• Gusto Perfetto
• Hlavný vypínač
• Varný blok s rýchlym zahrievaním
• Odnímateľná varná jednotka

Rôzne
• nápoje: Caffè crema, Cappuccino, Espresso, 

Dvojité espresso, Espresso Lungo, Espresso 
macchiato, Flat White, Horúca voda, Latte 
macchiato, Mliečna pena, Ristretto

• Prášková voľba
• Dve šálky
• Dva poháre mlieka: Nie
•

Technické údaje
Super automatický espresso kávovar
18 druhov nápojov Integrovaná karafa na mlieko, Nehrdzavejúca oceľ, AquaClean
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* Pri 8 výmenách filtra, podľa pokynov uvedených na prístroji. 
Skutočný počet šálok závisí od vybraných druhov kávy a frekvencie 
oplachovania a čistenia.

http://www.philips.com

