
 

 

Saeco GranBaristo
Super automatický 
espresso kávovar

• Uvarí 18 druhov kávy
• Integrovaná nádoba na mlieko a 

penič
• Čierna
• Mlynček s 5 stupňami 

nastavenia

HD8964/01
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ychutnajte si jedinečnú ponuku 18 špecialít jediným dotykom

prvou varnou jednotkou odnímateľnou jedným prstom
 28 rokoch skúseností vytvorila spoločnosť Saeco kávovar GranBaristo, ktorý od základov mení 

ces prípravy kávy priamo zo zŕn. Elegantné espresso zariadenie s niekoľkými revolučnými 

hnológiami pripravuje nápoje rýchlejšie a pri vyššej teplote, ponúka širšie možnosti výberu a 

dnodušuje údržbu.

Pokročilá technológia vytvorená pre dokonalú kávu
• Jemne si dolaďte chuť kávy pomocou 5 nastavení mlynčeka
• Získajte maximálnu chuť pomocou 100% keramických mlynčekov
• Horúca káva za niekoľko okamihov vďaka technológii Thermospeed

Rôzne druhy káv prispôsobené vašej chuti
• Uložte si svoju obľúbenú kávu do jedného zo 6 používateľských profilov

Vysoké pohodlie je súčasťou zážitku
• Varná jednotka sa dá vybrať jedným prstom pre jednoduché čistenie



 Mlynčeky s 5 stupňami nastavenia

Pokiaľ ide o jemnosť mletia, toto zariadenie 
vás nikdy nesklame. Rôzne kávové zmesi 
vyžadujú na rozvinutie plnej chuti rôzne úrovne 
zrnitosti. Preto má systém mletia tohto 
zariadenia päť prispôsobiteľných nastavení – 
od najjemnejšieho mletia pre plnú chuť 
espressa až po najhrubšie pre ľahšiu kávu.

100 % keramické mlynčeky

Robustné 100 % keramické mlynčeky vám 
počas nadchádzajúcich rokov zaručia okamih 
pôžitku z čistej kávy. Keramický materiál 
zabezpečuje ideálne mletie, ktoré umožňuje 
aby postupný prietok vody extrahoval 
najčistejšie esencie zrniek. Keramický materiál 
navyše na rozdiel od iných „bežných 

mlynčekov“ zabraňuje prehriatiu kávy a chuti 
pripáleniny.

Horúca káva za niekoľko okamihov

Vychutnajte si kávu so správnou teplotou a bez 
čakania vďaka výkonnému varníku 
s technológiou Thermospeed od spoločnosti 
Saeco. Technológia Thermospeed bleskovo 
zohreje obvod prípravy kávy po zapnutí 
kávovaru a zabráni úniku tepla, vďaka čomu má 
každá šálka kávy tú správnu teplotu.

Prispôsobte a uložte si svoj nápoj

Každá šálka bude presne podľa vašich predstáv. 
Funkcia absolútneho prispôsobenia umožňuje 
nastaviť prípravu nápojov presne podľa vašich 
predstáv až do posledného detailu a nastavenie 
uložiť do pamäte. Môžete využiť až 6 

používateľských profilov, takže každý 
používateľ kávovaru si môže vytvoriť svoj 
vlastný dokonalý nápoj.

Jednoduché čistenie jedným prstom

Plne automatický espresso kávovar Saeco 
GranBaristo je vybavený varnou jednotkou, 
ktorú je možné odpojiť jedným prstom, takže 
jej čistenie je skutočne bezproblémové.

Logo Philips Green
Ekologické výrobky značky Philips 
pomáhajú znižovať náklady, spotrebu 
energie a emisie CO2. Akým spôsobom? 
Ponúkajú významný environmentálny 
prínos v jednej alebo viacerých hlavných 
oblastiach ekologických priorít 
spoločnosti Philips – energetická 
efektívnosť, balenie, nebezpečné látky, 
hmotnosť, recyklovanie a likvidácia, ako aj 
spoľahlivosť počas celej doby životnosti.
Hlavné prvky
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Technické špecifikácie
• Tlak čerpadla: 15 barov
• Objem karafy na mlieko: 500 ml
• Zásobník na kávové zrnká: 270 g
• Kapacita nádoby na odpad: 20 porcií
• Max. výška šálky: 165 mm
• Ohrievače vody: 1
• Napätie: 230 V
• Frekvencia: 50 Hz
• Dĺžka kábla: 0,8 m
• Kapacita nádoby na vodu: 1,7 l

Udržateľnosť
• Spotreba energie pri varení kávy: 1900 W

Všeobecné špecifikácie
• Šálok naraz:: 2
• Kompatibilné servírovanie kávy: Celé kávové zrná, 
čerstvo pomletá káva

• Typ karafy: Jednoduchá karafa
• Špeciálne funkcie: Mlynček s keramickými drvičmi, 

Integrovaná karafa, Predvarenie, Variant na 
dávkovanie mletej kávy

• Prispôsobenie podľa nápoja: Nastaviteľná intenzita 
kávy, Nastaviteľná teplota, Nastaviteľný objem 
šálky, Nastaviteľné množstvo mliečnej peny

• Ľahké použitie a pohodlie: Odnímateľná nádržka na 

vodu, Nastaviteľná výlevka
• Ľahké čistenie a údržba: Odnímateľná varná 

jednotka
• Kávové nápoje: Espresso, kapučíno, horúca voda, 

cafè créme, napenené mlieko, espresso macchiato, 
latte macchiato, káva, ristretto, americano, café au 
lait

Povrchová úprava
• Materiál varnej jednotky: Nehrdzavejúca oceľ 

(antikorová)
• Materiál hlavnej časti: Plast
• Materiál nádoby na vodu: Plast

Krajina pôvodu
• Krajina pôvodu: Taliansko

Servis
• Dvojročná záruka: áno

Hmotnosť a rozmery
• Hmotnosť produktu: 13 kg
• Rozmery produktu (Š x H x V): 205 x 460 x 

360 mm

Dizajn
• Farba: Čierna
•
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