
 

 

Saeco GranAroma
W pełni automatyczny 
ekspres do kawy

• 14 napojów
• 4 profile użytkowników
• Błyszczący czarny
• Kolorowy wyświetlacz TFT

SM6580/00
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awa perfekcyjnie dopasowana do Ciebie.
ożliwość dostosowania kawy dzięki wstępnym ustawieniom smaku

uicyjnie dostosuj i przygotuj aromatyczną kawę, taką jak Cappuccino czy Latte Macchiato, z 
rogramowanymi profilami smakowymi dzięki technologii CoffeeMaestro. Ciesz się jedwabistą 

eczną pianką, nawet w przypadku przygotowywania dwóch napojów mlecznych jednocześnie.

Spersonalizowana różnorodność
• 14 światowej klasy napojów za naciśnięciem jednego przycisku
• Zmień parametry kawy za pomocą technologii Coffee Equalizer™
• LatteDuo: przygotuj dwie filiżanki wybranego napoju
• 3 wstępne ustawienia smaku z CoffeeMaestro
• 4 profile: zapisz swoje preferencje smakowe

Wysokiej jakości kawa i technologia
• 20 000 filiżanek wyśmienitej kawy dzięki trwałemu ceramicznemu młynkowi
• Optymalna równowaga temperatury i aromatu dzięki funkcji Aroma Extract
• Funkcja DoubleShot zwiększa intensywność napoju
• LattePerfetto zapewnia gęstą mleczną piankę o delikatnej strukturze
• Duży szczelny pojemnik na ziarna kawy zapewnia ich świeżość

Wygodna konserwacja i obsługa
• HigieSteam: automatycznie usuwa 99,99% mikroorganizmów*
• Do 5000 filiżanek** bez odkamieniania dzięki filtrowi AquaClean



 14 światowej klasy napojów

Odkrywaj świat kawy od popularnych 
napojów, takich jak Espresso i Cappuccino, po 
modne włoskie Americano i Espresso 
Macchiato.

CoffeeMaestro

Dostosuj kawę do siebie, wybierając 
odpowiedni profil smaku (Delicato, Intenso, 
Forte) dla swojego napoju. Ekspres 
automatycznie dostosowuje ustawienia 
parzenia, takie jak moc kawy, jej objętość i czas 
wstępnego zaparzania, aby zapewnić 
odpowiedni smak kawy.

Automatyczne czyszczenie* 
HygieSteam

Nasz innowacyjny automatyczny system 
czyszczenia HygieSteam usuwa 99,99% 
mikroorganizmów za jednym dotknięciem.

Ceramiczne młynki

Nasze młynki są wykonane z wysokiej jakości 
ceramiki: są wyjątkowo twarde i precyzyjne. 
Świeże ziarna są mielone delikatnie, 
wydobywając z nich wszystkie najlepsze smaki 
i aromaty. Dla przygotowania co najmniej 
20000 filiżanek pysznej kawy. Łatwa regulacja 
młynka dzięki 12 ustawieniom.

Filtr wody AquaClean

Opatentowany filtr wody AquaClean został 
zaprojektowany w taki sposób, aby polepszyć 
jakość kawy poprzez oczyszczanie wody. 
Zapobiega również osadzaniu się kamienia w 
obiegu wody w ekspresie. Można zaparzyć do 
5000* filiżanek kawy bez konieczności 
odkamieniania ekspresu, jeśli filtr jest 
wymieniany regularnie.

LatteDuo

Za jednym dotknięciem przygotuj jedną lub 
dwie filiżanki wybranego napoju, w tym 
Cappuccino lub Latte Macchiato.

Technologia Coffee Equalizer™

Skorzystaj z interaktywnej pomocy, aby 
uzyskać nieograniczoną możliwość 
personalizacji za pomocą technologii Coffee 
Equalizer™. Przygotuj kawę tak, jak lubisz, 
dostosowując moc kawy, objętość kawy i 
mleka, temperaturę, gęstość mlecznej pianki, a 
także skorzystaj z funkcji ExtraShot.

Aroma Extract

System Aroma Extract zapewnia optymalną 
równowagę pomiędzy temperaturą parzenia a 
ekstrakcją aromatu. Utrzymuje temperaturę 
wody pomiędzy 90 a 98°C, regulując przepływ 
wody, dzięki czemu można delektować się 
pyszną kawą.

Funkcja DoubleShot

Zwiększ intensywność napojów używając 
funkcji DoubleShot za pomocą technologii 
Coffee Equalizer lub wybierając profilu smaku 
Forte w menu CoffeeMaestro. Dwa sposoby 
na nadanie mocniejszego aromatu bez goryczy.
Zalety
W pełni automatyczny ekspres do kawy
14 napojów 4 profile użytkowników, Błyszczący czarny, Kolorowy wyświetlacz TFT
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Akcesoria
• W zestawie: Miarka, Pasek testowy do 

sprawdzania jakości wody, Smar w tubce, Pojemnik 
na mleko, Rurka do mleka, Filtr AquaClean

Kraj pochodzenia
• Zaprojektowano w: Włochy
• Miejsce produkcji: Rumunia

Wykończenie
• Materiał korpusu: Plastik

Informacje ogólne
• System spieniania mleka: Technologia Latte 

Perfetto
• Części można myć w zmywarce: Tacka i kratka 

ociekowa, Pojemnik na mleko i pokrywka, 
Pojemnik i uchwyt HygieSteam, Pojemnik na fusy 
kawowe, Miarka

• Personalizacja poszczególnych napojów: Moc 
aromatu, Ilość kawy, Ilość mleka, Ilość wody, 
Temperatura napoju, Ilość pianki, Funkcja Extra 
Shot

Waga i wymiary
• Wymiary produktu (S x G x W): 262 x 383 x 

448 mm
• Waga produktu: 8,5–9 kg

Możliwość personalizacji
• Ustawienia mocy aromatu: 5
• Ustawienia młynka: 12
• Kontrola aromatu podczas wstępnego zaparzania
• Panel sterowania: Ekran dotykowy z ikonami
• Profile użytkowników: 4, plus goście
• Ustawienia temperatury: 3
• Ilość kawy i mleka: Regulowana

Dane techniczne
• Pojemność pojemnika na mleko: 0,6 L
• Pojemność pojemnika na odpadki: 12 porcji
• Pojemność zbiornika wody: 1,8 L
• Sposób podgrzewania wody: Termoblok ze stali 

szlachetnej
• Pojemnik na mleko: Plastikowa pokrywka 

pojemnika na mleko
• Pojemność pojemnika na ziarna kawy: 300 g
• Pojemnik na odpadki: Dostęp od frontu urządzenia
• Zbiornik wody: Dostęp od frontu urządzenia
• Zgodność filtra: AquaClean
• Pojemność tacki ociekowej: 500 ml
• Częstotliwość: 50 Hz
• Maks. wysokość filiżanki: 150 mm
• Napięcie: 230 V
• Kolor(y): Czarny
• Długość przewodu: 120 cm
• Ciśnienie pompki: 15 bar

Różnorodność
• Napoje: Espresso, Klasyczna czarna kawa (coffee), 

Americano, Cappuccino, Latte macchiato, Caffé 
latte, Caffè crema, Ristretto, Espresso lungo, 
Espresso macchiato, Włoskie Cappuccino, Café au 
lait, Spienione mleko, Ciepłe mleko, Gorąca woda

• Funkcja kawy mielonej
• Funkcja Double Cup
• Funkcja Double Cup dla kawy mlecznej

Inne funkcje
• Wyjmowany blok zaparzający
• Pokrywka Aroma
• Podświetlenie LED filiżanek
• Funkcja automatycznego płukania i podpowiedzi 

dot. odkamieniania
• Termoblok

Serwis
• 2 lata gwarancji

Zrównoważony rozwój
• Ustawienie ECO
• Etykieta energetyczna: Klasa B
• Pobór mocy w stanie gotowości: < 0,5 W
• Zużycie energii podczas parzenia: 1500 W
• Materiał opakowania zdatny do odzysku: > 95%
•

Dane techniczne
W pełni automatyczny ekspres do kawy
14 napojów 4 profile użytkowników, Błyszczący czarny, Kolorowy wyświetlacz TFT

SM6580/00

* 99,9999% mikroorganizmów na podstawie testów laboratoryjnych.
* * W przypadku 8 wymian filtra, zgodnie ze wskazaniem urządzenia. 

Rzeczywista liczba filiżanek zależy od wybranego rodzaju kawy, 
płukania i czyszczenia.

http://www.philips.com

