Saeco GranAroma
Plně automatický
kávovar

• 14 nápojů
• 4 uživatelské profily
• Leskle černá
• Barevný displej TFT

Váš osobní nápoj, přizpůsobený právě vám
Kávu si můžete snadno upravit pomocí předvoleb chuti
Díky nabídce CoffeeMaestro si můžete intuitivně upravit aromatické kávy, jako jsou Cappuccino a
Latte Macchiato, přednastavenými chuťovými profily a vychutnat si hedvábnou mléčnou pěnu
z naší externí karafy na mléko – dokonce i při výrobě dvou mléčných nápojů současně.
Přizpůsobená nabídka
• 14 světově proslulých nápojů pouhým stisknutím tlačítka
• Změňte nastavení kávy pomocí funkce Coffee Equalizer™
• LatteDuo: Připravte si a vychutnejte dvojitou porci jakékoli varianty
• 3 předvolby chuti s funkcí CoffeeMaestro
• 4 profily: Jednoduše si uložte své osobní chuťové preference
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Vysoce kvalitní káva a technologie
• 20 000 šálků té nejlepší kávy díky odolným keramickým mlýnkům
• Optimálně vyvážená teplota a aroma pomocí funkce Aroma Extract
• Nastavení DoubleShot pro vyšší intenzitu nápoje
• LattePerfetto pro hustou mléčnou pěnu s jemnou texturou
• Velká uzavřená nádoba na kávová zrna udrží kávu čerstvou
Praktické zkušenosti a údržba
• HygieSteam: Automaticky odstraní 99,99 % mikroorganismů*
• Až 5000 šálků** bez nutnosti odstraňování vodního kamene díky filtru AquaClean
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Plně automatický kávovar

14 nápojů 4 uživatelské profily, Leskle černá, Barevný displej TFT

Přednosti
14 světově proslulých nápojů

100% keramický mlýnek

Coffee Equalizer™

Prozkoumejte svět kávy od známých receptů,
jako je Espresso nebo Cappuccino, až po
speciální kávové nápoje, jako je Espresso
Macchiato.

Naše mlýnky jsou vyrobeny z vysoce kvalitní
keramiky: Jsou mimořádně tvrdé a přesné.
Jemně namelou čerstvá zrna, aniž by hrozilo
přehřátí. Vaše káva bude pokaždé namleta jako
napoprvé, a vy si tak vychutnáte to nejlepší z
kávových zrnek až v 20 000 šálcích. Mlýnky maj
nastavení 12 stupni hrubosti mletí.

Interaktivní průvodce neomezeným
přizpůsobením nápojů díky naší funkci Coffee
Equalizer™. Upravte si kávu podle svých
představ – sílu, objem kávy a mléka, teplotu,
hustotu mléčné pěny, a přidejte dávku kávy
navíc.

CoffeeMaestro

Aroma Extract
Filtr vody AquaClean

Upravte si svou kávu výběrem požadovaného
chuťového profilu (Delicato, Intenso, Forte).
Kávovar automaticky upraví nastavení přípravy
kávy, například sílu, objem kávy a dobu
předvlhčení, aby připravil kávu správné chuti.
Automatické čištění párou* HygieSteam

AquaClean je náš patentovaný vodní filtr
navržený pro zlepšení kvality kávy díky čistění
vody. Zabraňuje také usazování vodního
kamene ve vodním okruhu kávovaru. Připravte
až 5000** šálků kávy, aniž byste museli
odstraňovat vodní kámen. Stačí pravidelně
měnit filtr.

Inteligentní systém Aroma Extract pro
přípravu kávy dokáže dosáhnout optimální
rovnováhy mezi teplotou přípravy a extrakcí
aromatu, protože udržuje teplotu vody
v rozmezí 90 až 98 °C a současně reguluje její
průtok, abyste si mohli pokaždé vychutnat
svou lahodnou kávu.
Funkce DoubleShot

LatteDuo

Náš inovativní automatický čisticí systém
HygieSteam odstraní 99,99 %
mikroorganismů* jedním dotykem.

Připravte si a vychutnejte jednoduchou nebo
dvojitou porci jakéhokoli kávového receptu
jediným dotykem, včetně Cappuccina nebo
Latte Macchiata

Zvyšte intenzitu svého nápoje pomocí
nastavení DoubleShot prostřednictvím
ekvalizéru kávy nebo chuťového profilu Forte
v nabídce CoffeeMaestro. Dva způsoby, jak
získat silnou chuť bez hořkosti.
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Specifikace
Příslušenství

• Materiál hlavního tělesa: Plast

•
•
•
•
•
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•
•
•
•

Obecné specifikace

Rozmanitost

Hmotnost a rozměry

Další funkce

• Obsahuje: Odměrka, Testovací proužek tvrdosti
vody, Tuba vazelíny, Nádoba na mléko, Trubička na
mléko, Filtr AquaClean

Země původu

• Původ designu: Itálie
• Vyrobeno v: Rumunsku

Povrchová úprava

• Příprava s mlékem: Technologie Latte Perfetto
• Části lze mýt v myčce: Tácek na odkapávání
a mřížka, Nádobka na mléko s víkem, Nádoba
a držák HygieSteam, Přihrádka na kávová zrna,
Odměrka
• Nastavení přizpůsobená nápoji: Síla aromatu,
Množství kávy, Množství mléka, Množství vody,
Teplota nápoje, Množství pěny, Extra Shot
• Rozměry výrobku (Š x H x V): 262 x 383 x 448 mm
• Hmotnost produktu: 8,5-9 kg

Nastavení
•
•
•
•
•
•
•

Nastavení síly: 5
Nastavení mlýnku: 12
Nastavení aroma předspařením: Ano
Uživatelské rozhraní: Displej s dotykovými ikonami
Uživatelské profily: 4, plus hosté
Nastavení teploty: 3
Délka kávy a mléka: Nastavitelná

Technické údaje
•
•
•
•
•

Kapacita karafy na mléko: 0,6 L
Kapacita nádoby na odpad: 12 porcí
Objem nádržky na vodu: 1,8 L
Typ ohřívače: Nerezový ohřívač
Typ karafy: Plastové víko nádobky na mléko

Kapacita kávových zrn: 300 g
Nádoba na odpad: Přístup zepředu
Nádržka na vodu: Přístup zepředu
Kompatibilita filtrů: AquaClean
Kapacita nádobky na odkapávání: 500 ml
Frekvence: 50 Hz
Max. výška šálku: 150 mm
Napětí: 230 V
Barva(y): Černá
Délka kabelu: 120 cm
Tlak čerpadla: 15 barů

• Nápoje: Espresso, Káva, Americano, Cappuccino,
Latte macchiato, Caffè latte, Caffè crema,
Ristretto, Espresso lungo, Espresso macchiato,
Italské cappuccino, Café au Lait, Mléčná pěna,
Teplé mléko, Horká voda
• Možnost mleté kávy: Ano
• Dvojitý šálek: Ano
• Dvojitý šálek mléka: Ano
•
•
•
•

Vyjímatelná spařovací jednotka: Ano
Aroma víko: ano
Světlo LED na hubičce: Ano
Automatické oplachování a odstraňování vodního
kamene: Ano
• Rychlý ohřívač: Ano

Servis

• 2letá celosvětová záruka: Ano

Podpora udržitelného rozvoje

• Nastavení ECO: Ano
• Energetický štítek: Třída B
• Spotřeba elektrické energie v pohotovostním
režimu: < 0,5 W
• Spotřeba elektrické energie při přípravě kávy:
1 500 W
• Recyklovatelnost obalového materiálu: > 95 %
•
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* 99,9999 % mikroorganismů na základě laboratorních testů.
* * Založeno na 8 výměnách filtru, jak je uvedeno na přístroji. Skutečný
počet šálků závisí na zvolených variantách kávy a frekvenci mytí
a čištění.

