
 

 

Saeco GranBaristo
Täisautomaatne 
espressomasin

• Valmistab 18 kohvijooki
• Sisseehitatud piimakann ja -

vahustaja
• Teras/Valge
• Viieastmeliselt seadistatav 

kohviveski
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autige valikut 18 joogist, mis on vaid nupuvajutuse kaugusel

imese ühe sõrmega eemaldatava kohvivalmistusseadmega
 tegutsemisaasta järel on Saeco mudeliga GranBaristo loonud uuel tasemel lahenduse värskelt 

vatatud ubadest kohvi valmistamiseks. Hulga revolutsiooniliste tehnoloogiatega saleda joonega masin 

mistab kohvi kiiremini ja kuumemalt, pakub teile rohkem võimalusi ja muudab hooldamise imelihtsaks.

Täiustatud tehnoloogia, mis on mõeldud ideaalse kohvi loomiseks
• Peenhäälestage kohvi rikkalikkust 5-astmeliselt reguleeritavate jahvatitega
• Saavutage maksimaalne maitse tänu 100%-liselt keraamilistele kohviveskitele
• Thermospeedi tehnoloogia tagab kuuma kohvi hetkega
• Muudetav keetmisrõhk klassikalise kohvi ja espresso tegemiseks

Valik kohvijooke teie maitse järgi
• 6 kasutajaprofiili võimaldavad salvestada oma lemmikkohvi

Tõeline mugavus on osa elamusest
• Ühe sõrmega eemaldatav kohvivalmistusliides tagab pingutuseta puhastamise



 5-astmeliselt seadistatavad kohviveskid

Kui teemaks on jahvatuse peenhäälestus, ei pea 
te selles masinas kunagi pettuma. Erinevad 
kohvisordid vajavad täieliku maitse avamiseks 
erineval tasemel jahvatamist. Niisiis võimaldab 
see masin viieastmelist jahvatuse reguleerimist 
- täiusliku espresso peeneimast segust kuni 
kergema kohvi jämedaima seguni.

100%-liselt keraamilised kohviveskid

Tugevad 100%-liselt keraamilised kohviveskid 
tagavad pikkadeks aastateks täiuslikud 
kohvinaudingud. Keraamiline materjal tagab 
ideaalse jahvatuse, mis omakorda hoolitseb 
selle eest, et vesi voolab ühtlaselt läbi kohvi, 
tuues kohviubadest välja parima. Ja veel, 
erinevalt teistest n-ö tavalistest kohviveskitest, 

ei lase keraamiline materjal kohvil üle 
kuumeneda ja kõrbenud maitset omandada.

Kuum kohv hetkega

Tänu Saeco Thermospeedi tehnoloogiaga 
võimsale keeduseadmele valmib ideaalselt 
kuum kohv ooteajata. Thermospeedi 
tehnoloogia kuumutab kohvi valmistusahela 
üles masina sisselülitamisel ja väldib 
soojuskadu, tagades täiuslikult kuuma kohvi 
juba esimesest tassitäiest.

Kohandage oma tassitäit ja salvestage 
see

Iga tass luuakse täpselt teie maitse järgi. 
Tipptasemel kohandusvõimalus laseb 
isikupärastada ja salvestada kõik teie joogid 

pisimagi detailini. Ja tänu 6 kasutajaprofiilile 
saavad kõik masina kasutajad luua oma isikliku 
täiusliku tassitäie.

Pingutuseta puhastamine ühe sõrmega

Saeco GranBaristo on ainus täisautomaatne 
espressomasin, mille kohvivalmistusliidese saab 
pingutuseta puhastamiseks ühe sõrme abil 
eemaldada.

Philipsi roheline logo
Philipsi keskkonnasõbralikud tooted 
võivad vähendada kulusid, 
energiatarbimist ja CO2 heitkoguseid. 
Kuidas? Nende keskkonnasõbralikkust on 
parandatud oluliselt ühes või mitmes 
Philipsi keskkonnasõbraliku tooterühma 
keskses valdkonnas – energiatõhusus, 
pakend, ohtlikud ained, kaal, ringlussevõtt 
ja kõrvaldamine ning usaldusväärsus kogu 
kasutusea jooksul.
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Säästvus
• Võimsustarve kohvivalmistamisel: 1900 W

Üldine spetsifikatsioon
• Tasse korraga: 2
• Sobib alljärgnevale: Terved kohvioad, jahvatatud 

kohvipuru
• Ühe puudutusega sordid: 18
• Kohvi kanguse sätteid: 6
• Temperatuurisätted: 3
• Kohviveski seadistused: 5
• Piimanõu tüüp: Tavaline piimanõu
• Boileri tüüp: Thermospeed
• Ekraani tüüp: LCD
• Erifunktsioonid: Keraamiline kohviveski, 

Sisseehitatud nõu, Eelkeetmine, Jahvatatud kohvi 
võimalus, VariPresso kohvivalmistusseade

• Kohandamine vastavalt joogile: Reguleeritav kohvi 
kangus, Reguleeritav temperatuur, Reguleeritav 
tassi suurus, Reguleeritav piimavahu kogus

• Lihtne ja mugav kasutada: Eemaldatav veepaak, 
Ekraan, Reguleeritav tila, Eemaldatav tilgakoguja

• Lihtne puhastamine ja hooldus: Automaatne 
katlakivieemalduse tsükkel, Eemaldatav 
kohvivalmistusliides, Automaatne piimaanuma 
puhastamine, Automaatne loputustsükkel

• Kohvijoogid: Espresso, Cappuccino, kuum vesi, 
Cafè Créme, vahustatud piim, Espresso Macchiato, 
Latte Macchiato, kohv, Ristretto, Americano, Café 
au lait

Viimistlus
• Katla materjal: Roostevaba teras
• Tilgakoguja materjal: Roostevaba teras
• Põhikorpuse materjal: Roostevaba teras ja plast
• Veepaagi materjal: Plast

Kaal ja mõõtmed
• Toote kaal: 13 kg
• Toote mõõtmed (L x S x K): 205 x 460 x 360 mm

Disain
• Värvus: Valge ja metallik

Päritoluriik
• Valmistatud: Itaalias

Hooldus
• 2-aastane garantii

Tehnilised andmed
• Pumba rõhk: 15 baari
• Piimanõu mahutavus: 500 l
• Kohvioasalve maht: 270 g
• Jäätmenõu maht: 20 valmistuskorda
• Tassi maksimaalne kõrgus: 75 - 165 mm
• Ühe tassi valmistamisaeg: 45 (espresso) kuni 100 

(pikk kohv) sek.
• Veekatlad: 1
• Juhtme pikkus: 0,8 m
• Veenõu maht: 1,7 l
• Sagedus: 50 Hz
• Pinge: 230 V
•
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