
 

 

Saeco GranBaristo 
Avanti
Fuldautomatisk 
espressomaskine

• Brygger 18 kaffevarianter
• Integreret mælkekande og 

skummer
• Stål/sølv
• 5-trins, justerbar møllekværn
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en mest avancerede kaffeoplevelse derhjemme

yd 18 forskellige drikke, du nemt kan tilberede fra din tablet
eco præsenterer en ny verden af kaffebrygning via tablet med GranBaristo Avanti: Du 
n skræddersy hver enkelt drik til din og dine gæsters smag og brygge den fra din tablet. 
g vedligeholdelsen er supernem takket være den trinvise vejledning i app'en

Høj komfort er en del af oplevelsen
• Rengør mælkekanden efter hver brug med lynrengøringsfunktionen
• Bryggeenhed, der kan tages af med én finger, for en nem og effektiv rengøring
• Kaffebrygning uden besvær takket være lavt vandforbrug

Avanceret teknologi for en perfekt kaffeoplevelse
• Variabelt bryggetryk for kaffe og espresso
• En varm kaffe på ingen tid takket være Thermospeed-teknologien
• Variabelt bryggetryk for klassisk kaffe og espresso
• Lækker varm cappuccino og latte macchiato med ét tryk

Avanceret teknologi for en perfekt kaffeoplevelse
• Træk mest mulig smag ud med de 100 % keramiske kværne
• Finindstil kaffens fyldighed med 5 kværnindstillinger

Den mest avancerede kaffeoplevelse derhjemme
• Bryg 18 drikke direkte fra din smart-enhed
• Tilpas og gem hver enkelt drik nemt via appen



 5-trins justerbare kværne

Denne maskine undlader aldrig at opfylde 
kravene til formalingens finhedsgrad. 
Forskellige kaffevarianter kræver forskellige 
granuleringsniveauer, for at den fulde smag kan 
folde sig ud. Derfor har denne maskines 
formalingsgranulering fem justerbare 
indstillinger – fra den fineste formaling for en 
fyldig espresso til den groveste for en lettere 
kaffe.

100 % keramiske kværne

De robuste 100 % keramiske kværne 
garanterer et øjebliks ren kaffenydelse i årene 
fremover. Det keramiske materiale skaber den 
ideelle formaling, som lader vandet løbe stille 
og roligt igennem og udtrække bønnernes 
reneste essens. I modsætning til andre 
"almindelige" kværne forhindrer det keramiske 
materiale kaffen i at overophede og smage 
brændt.

En varm kaffe på ingen tid

Nyd kaffe med den helt rigtige temperatur 
uden at skulle vente, takket være den kraftige 
vandkoger med Saeco Thermospeed-
teknologi. Thermospeed-teknologien 
lynopvarmer kaffekredsløbet, når maskinen 
tændes, og forhindrer varmetab og sikrer 
derved perfekt kaffe med den helt rette 
temperatur allerede fra den første kop.

Nem og effektiv rengøring med 1 finger

Saeco GranBaristo er den eneste 
fuldautomatiske espressomaskine med en 
bryggeenhed, der kan tages af med en enkelt 
finger, for en nem og effektiv rengøring.

Kaffebrygning uden besvær

Den nye, avancerede bryggeenhed i denne 
espressomaskine er designet til at reducere 

vandforbruget i skylningsprocessen med op til 
80 %. Det betyder, at du nu kan tilberede flere 
kaffedrikke uden at skulle fylde vand i 
beholderen.

18 drikke lige ved hånden

Den perfekte kaffe er nu lige ved hånden. 
Download Saeco Avanti-app’en på din tablet 
eller smartphone, og konfigurer en sikker 
forbindelse via Bluetooth 4.0 til GranBaristo 
Avanti, den første forbundne 
superautomatiske espressomaskine. Vælg 
mellem 18 uimodståelig drikke, og bryg den 
direkte fra din smart-enhed, eller brug 
OneTouch-knapperne på selve maskinen.

Ultimativ tilpasning

Saeco Avanti-app’en tilbyder en overflod af 
fristende indstillinger, der hjælper dig med at 
opnå et perfekt resultat, der er tilpasset 
præcist til din smag. Du kan nemt tilpasse og 
gemme indstillinger for styrke, længde, 
temperatur og smag for hver enkelt drik. 
Udforsk, eksperimenter og drøm dig til en 
masse herlige drikke fra din lænestol, og gem så 
mange drikke, som du vil, i din app.
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Oprindelsesland
• Fremstillet i: Italy

Tekniske specifikationer
• Spænding: 230 V
• Ledningslængde: 0,8 m
• Stor beholder til kaffebønner: 270 g
• Frekvens: 50 Hz
• Bryggetid én kop: 45 (espresso) til 100 (lang 

kaffe) s
• Mælkekandens kapacitet: 500 L
• Stor beholder til affald: op til 20 servings
• Kapacitet: vandtank: 1,7 L
• Pumpetryk: 15 bar
• Maks. kophøjde: 75 - 165 mm
• Vandkogere: 1

Generelle specifikationer
• Velegnet til: Hele kaffebønner, malet kaffepulver
• Kaffestyrke: 4 til 16 g
• Kopper ad gangen: 2
• Kaffestyrkekontrol: 6
• Nem rengøring og vedligeholdelse: Aftagelig 

bryggeenhed, Indikator for afkalkning, Automatisk 
afkalkningscyklus, Automatisk skyllecyklus, 
Automatisk rengøring af kande, Dele, der tåler 
opvaskemaskine

• Tilpasning pr. drik: Justerbar kaffestyrke, Justerbar 
kopvolumen, Justerbar temperatur, Justerbar 
mængde mælkeskum, Brugerprofiler

• Brugervenlighed og komfort: Aftagelig hældetud, 
Auto-sluk, Display, Aftagelig vandbeholder, 
Automatisk standby, Aftagelig drypbakke, Aftagelig 
beholder til kaffebønner

• Kværnens indstillinger: 5
• Antal brugerprofiler: 6
• Variation med ét tryk: 18
• Temperaturindstillinger: 3
• Specielle funktioner: Mulighed for formalet kaffe, 

VariPresso-bryggeenhed, Appstyret kaffemaskine, 
Keramisk kværn, Forbrygning, Integreret kande, 
Justerbar forbrygning, Varmtvandsfunktion

• Type vandkoger: Thermospeed
• Type kande: Almindelig kande
• Displaytype: LCD
• Kaffedrikke: Espresso, Cappuccino, varmt vand, 

Cafè Créme, opskummet mælk, Espresso 
Macchiato, Latte Macchiato, kaffe, Ristretto, 
Americano, Café au lait

Tilbehør
• Inklusive: Måleske

Vægt og mål
• Produktets mål (B x D x H): 205 x 460 x 360 mm

Design
• Farve: Glacier, Steel silver

Vægt og mål
• Produktets vægt: 13 kg

Tilslutningsmuligheder
• Bluetooth
• Kompatible enheder (Android): Tablets med 

Android 4.4 eller nyere. Den anbefalede 
minimumskærmstørrelse er 7".

• Kompatible enheder (Apple): iPad 3 og nyere/Mini 
Retina/Air, med iOS 7 eller nyere og Bluetooth LE, 
version 4.0

• Bluetooth-område: Op til 5 m

Overflade
• Materiale vandkoger: Rustfrit stål (Inox)
• Materiale: basisenhed: Rustfrit stål og plastic
• Materiale drypbakke: Rustfrit stål
• Materiale: vandtank: Plastik

Service
• 2 års reklamationsret

Bæredygtighed
• Strømforbrug brygning: 1900 W
•
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* Tabletten medfølger ikke
* Avanti-app'en er kompatibel med iPad 3/4/Air/Mini Retina, der kører 

iOS7 og nyere, og med Samsung Galaxy Tab 3 (8,0")/Tab 4 (10,1")/
Note pro LTE (12,2"), Nexus 7 2013 (7"), Sony Xperia X LTE (10,1"), 
som kører Android v.4.3 og nyere og Bluetooth version 4.0 og nyere

http://www.philips.com

