
 

 

Saeco GranBaristo
Automatisk 
espressomaskin

• 18 drycker
• Integrerad mjölkkanna
• Rostfritt stål
• AquaClean

HD8975/01
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anBaristo sätter standarden för mångsidighet, komfort och njutning tack vare en 
psättning med avancerade tekniker. Den patenterade VariPresso-kammaren kan 
riera bryggtrycket för att ge en otrolig mängd av olika kvalitetsdrycker.

Kaffe för alla stunder
• Njut av 18 drycker inom räckhåll
• Cappuccino och latte macchiato med en knapptryckning med mjölkkannan
• Justera längden, sex aromstyrkor och fem kvarninställningar
• Justera och lagra upp till sex användarprofiler

Alltid perfekt kaffe
• 20 000 koppar fint kaffe med hållbar keramisk kvarn
• Perfekt mjölkskum tack vare Latte Perfetto-teknik
• Justerbart bryggningstryck för kaffe och espresso
• Ikonisk finish i rostfritt stål, utformad för precision

Alltid redo och till ditt förfogande
• AquaClean för upp till 5 000* koppar utan avkalkning
• Rengör mjölkresterna efter varje användning med mjölkrengöringsfunktionen
• Förbättrad kontroll av maskinen via det avancerade teckenfönstret
• Lättåtkomlig bryggrupp för enkel rengöring



 18 drycker
Njut av ett oöverträffat urval av drycker för 
alla ögonblick. Oavsett om du längtar efter en 
espresso, en kopp kaffe eller en mjölkbaserad 
variant får du med den automatiska maskinen 
en perfekt smakupplevelse på nolltid utan 
krångel!

Integrerad mjölkkanna

Njut av superkrämig cappuccino och latte 
macchiato med perfekt temperatur på enklast 
möjliga sätt. Häll mjölken i kannan, sätt in 
kannan i maskinen och välj önskad dryck. 
Oavsett om det är en cappuccino eller 
skummad mjölk kommer din dryck att serveras 
inom några sekunder, med ett stänkfritt flöde 
och perfekt temperatur.

Brygg kaffet som du vill ha det

Den här automatiska maskinen ger dig en 
uppsjö av härliga alternativ så att du kan 
anpassa din dryck till din smak. Du kan enkelt 
anpassa och memorera styrka, längd, 
temperatur och temperatur för varje dryck. 
Det fritt fram att utforska, experimentera och 
hitta på vilken dryck som helst.

Användarprofiler

Spara dina personliga kaffeinställningar i den 
lättanvända personliga profilen. Med en enda 
knapptryckning kan du få espresso, cappuccino 
och alla andra drycker precis som du vill ha 
dem.

Kvarnar i 100 % keramik

Våra kvarnar är tillverkade av högteknologisk 
keramik: oerhört hårt och exakt. Färska bönor 
mals omsorgsfullt, utan risk för överhettning: 
den bästa smaken och aromen utvinns och du 
får en överlägsen överlägsen kaffesmak i minst 
20 000 koppar.

Latte Perfetto-teknik

Varje kopp kaffe du gör toppas med ett 
silkeslent mjölkskum som gör smaklökarna 

glada. I kannan skummas mjölken två gånger 
och sedan när temperaturen är exakt rätt hälls 
ett krämigt skikt ner i koppen. Kannan kan 
även förvaras i kylen och är mycket hygienisk.

VariPresso-teknik

Saeco GranBaristo ger en oöverträffad mängd 
olika drycker som passar alla tillfällen tack vare 
den patenterade VariPresso-bryggbehållaren. 
Hemligheten ligger i det justerbara 
bryggningstrycket. Ställ in det på högt för en 
intensiv, fyllig espresso, eller sänk trycket för 
ett mildare klassiskt kaffe.

Finish i rostfritt stål

Varenda detalj i den här maskinen har 
utformats och tillverkats för att få högsta 
kvalitet. Ytan i rostfritt stål som är inspirerad 
av italiensk design och hantverk står emot 
tidens tand i alla klassiska eller moderna kök. 
Med sin eleganta och rena design ser maskinen 
lika bra ut som kaffet.
Funktioner
Automatisk espressomaskin
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Allmänna specifikationer
• Mjölklösning: Integrerad mjölkkanna, Snabb 

mjölkrengöring
• Användargränssnitt: Avancerat teckenfönster

Tekniska specifikationer
• Mjölkkanna, kapacitet: 0,5 L
• Avfallsbehållare, kapacitet: 20 portioner
• Kapacitet, vattentank: 1,7 L
• Kaffebönkapacitet: 270 g
• Färg och behandling: Rostfritt stål
• Sladdlängd: >100 cm
• Ursprungsland: Italien
• Filterkompatibilitet: AquaClean
• Frekvens: 50 Hz
• Max. höjd för mugg: 165 mm
• Produktstorlek: 205 x 360 x 460 mm
• Spänning: 230 V
• Avfallsbehållare: Åtkomst från framsidan
• Vattentank: Åtkomst från ovansidan
• Produktens vikt: 13 kg

Anpassning
• Inställningar för aromstyrka: 6
• Kaffe- och mjölkvolym: Justerbar
• Inställningar för kvarnen: 5
• Aromakontroll innan brygd
• Temperaturinställningar: 3
• Användarprofiler: 6

Övriga funktioner
• Automatisk sköljning och guidad avkalkning
• Gusto Perfetto
• Huvudströmbrytare PÅ/AV-knappen
• Snabb bryggare
• Löstagbar bryggrupp

Variation
• Drycker: Caffè crema, Cappuccino, Espresso,, 

Dubbel espresso, Espresso lungo, Espresso 
macchiato, Flat white, Varmt vatten, Latte 
macchiato, Mjölkskum, Ristretto

• Kaffepulveralternativ
• Dubbel kopp
• Dubbel kopp med mjölk: Nej
•
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* Baserat på åtta filterbyten som anges av maskinen. Det faktiska 
antalet koppar beror på valda kaffevarianter, sköljning och 
rengöringsmönster.
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