
 

 

Saeco GranAroma
Espressor complet 
automat

• 16 băuturi
• 6 profiluri de utilizator
• Crem metalic
• Ecran TFT color

SM6582/30
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afeaua ta personală, adaptată pentru tine
rsonalizează-ţi cu uşurinţă cafeaua cu presetările de gust

rsonalizează intuitiv cafelele aromate precum Cappuccino şi Latte Macchiato cu 
ofiluri de gust presetate prin meniul CoffeeMaestro şi savurează lapte cremos din carafa 
 lapte externă – chiar şi atunci când prepari două băuturi cu lapte în acelaşi timp.

Experienţă și întreţinere convenabile
• HygieSteam înlătură până la 99,9 % din microorganismele de pe piesele carafei*
• AquaClean: extinde durata de viaţă a aparatului și îmbunătăţește gustul cafelei*

Cafea și tehnologie de înaltă calitate
• Cel puţin 20.000 de cești de cafea cu râșniţa noastră ceramică cea mai durabilă
• Setarea ExtraShot pentru amplificarea intensităţii băuturii
• Recipient mare și etanș pentru boabe, care menţine prospeţimea boabelor
• LattePerfetto pentru spumă densă de lapte cu textură fină
• Temperatură și aromă echilibrate perfect cu sistemul de extragere a aromei

Varietate personalizată
• Bucuraţi-vă de 16 băuturi delicioase cu o notă personală
• 3 presetări de gust, personalizate după nevoile dvs. cu CoffeeMaestro
• LatteDuo: bucuraţi-vă de porţii duble preparată după orice reţetă, cu o singură atingere
• Personalizează până la 5 setări de cafea cu CoffeeEqualizer™
• Personalizaţi până la 6 profiluri și salvaţi-vă preferinţele



 16 băuturi delicioase

Exploraţi lumea cafelei, de la reţete familiare 
precum Espresso și Cappuccino la specialităţi 
de cafea precum Espresso Macchiato italian.

CoffeeMaestro

Personalizaţi-vă experienţa cafelei prin 
selectarea unui profil de gust (Delicato, 
Intenso, Forte) pentru băutura dumneavoastră. 
Aparatul de cafea reglează automat setările de 
preparare a cafelei precum concentraţia, 
cantitatea de cafea și timpul de pre-umezire 
pentru a vă oferi gustul potrivit.

Curăţarea automată* HygieSteam

Sistemul nostru inovator de curăţare 
automată, HygieSteam, înlătură 99,9% din 
microorganismele de pe piesele carafei de 
lapte*.

Râșniţe ceramice 100%

Râșniţele noastre sunt fabricate din ceramică 
produsă printr-o tehnologie avansată: sunt 
extrem de dure și precise. Boabele proaspete 
sunt măcinate ușor, fără risc de supraîncălzire, 
extrăgându-se cele mai bune arome și gusturi, 
pentru cel puţin 20.000 de cești de cafea 
savuroasă. Reglaţi cu ușurinţă râșniţa cu 
ajutorul celor 12 setări.

Filtrul de apă AquaClean

AquaClean este filtrul nostru de apă patentat, 
creat pentru a îmbunătăţi calitatea cafelei dvs. 
prin purificarea apei. De asemenea, previne 
depunerea calcarului în circuitul apei din 
aparatul dvs. de cafea. Prepară până la 5.000** 
de cești de cafea fără detartrare, prin înlocuirea 
regulată a filtrului.

LatteDuo

Preparaţi și bucuraţi-vă de o singură ceașcă sau 
de două cești de cafea preparată după orice 
reţetă, cu o singură atingere, inclusiv 
Cappuccino sau Latte Macchiato.

CoffeeEqualizer™

Obţineţi instrucţiuni interactive cu ajutorul 
funcţiei CoffeeEqualizer™, pentru 
personalizare nelimitată. Creaţi-vă cafeaua a?a 
cum doriţi, presonalizând concentraţia, 
cantitatea de cafea și de lapte, temperatura, 
densitatea spumei de lapte și adăugaţi un 
ExtraShot.

Extragerea aromei

Sistemul de extragere a aromei creează într-un 
mod inteligent echilibrul perfect între 
temperatura de preparare și aroma extrasă, 
menţinând temperatura apei între 90 și 98 °C 
și reglând totodată debitul de apă, astfel încât 
să poţi savura cafele delicioase.

Funcţie ExtraShot

Amplificaţi intensitatea băuturii dvs. cu setarea 
ExtraShot prin intermediul CoffeeEqualizer™ 
sau a profilului de gust Forte din meniul 
CoffeeMaestro. Două moduri de a adăuga 
aromă puternică fără gustul amărui
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Ţara de origine
• Proiectat în: Italia
• Fabricat în: România

Personalizare
• Setări pentru intensitatea aromei: 5
• Setări de măcinare: 12
• Concentraţia cafelei și a laptelui: Ajustabil
• Interfaţa cu utilizatorul: Ecran cu pictograme tactile
• Control al aromei înainte de preparare
• Profiluri de utilizator: 6, plus oaspete
• Setări de temperatură: 3

Varietate
• Băuturi: Espresso, Cafea, Americano, Cappuccino, 

Latte Macchiato, Caffe Latte, Caffè crema, 
Ristretto, Espresso Lungo, Espresso Macchiato, 
Cappuccino italian, Café au Lait, Flat White, Cană 
de călătorie, Spumă de lapte, Lapte cald, Apă 
fierbinte

• Opţiune de cafea măcinată
• Două cești
• Lapte pentru două cești

Alte caracteristici
• Clătire automată și detartrare ghidată
• Unitate de preparare detașabilă
• Aroma Seal
• LED gura de scurgere
• Boiler cu încălzire rapidă

Accesorii
• Incluse: Lingură de măsurare, Bandă de testare a 

durităţii apei, Tub de lubrifiere, Recipient pentru 
lapte, Tub pentru lapte, Filtru AquaClean

Specificaţii tehnice
• Culori: Crem metalic
• Tensiune: 230 V
• Lungime cablu: 120 cm
• Frecvenţă: 50 Hz
• Capacitate carafă pentru lapte: 0,6 l

• Capacitate recipient pentru reziduuri: 12 porţii
• Tip de boiler: Boiler din oţel inoxidabil
• Capacitate rezervor de apă: 1,8 l
• Tip carafă: Capac de plastic pentru recipientul de 

lapte
• Capacitate boabe de cafea: 300 g
• Recipient pentru cafea uzată: Acces frontal
• Rezervor de apă: Acces frontal
• Compatibilitate cu filtre: AquaClean
• Înălţime max. ceașcă: 150 mm
• Capacitatea tăvii de scurgere: 500 ml
• Presiune pompă: 15 bar

Greutate și dimensiuni
• Greutate produs: 8,5 - 9 kg
• Dimensiunile produsului (l x A x H): 262 x 448 x 

383 mm

Specificaţii generale
• Soluţie pentru lapte: Carafă externă pentru lapte
• Componente lavabile în mașină: Tavă și grilaj de 

scurgere, Recipient și capac pentru lapte, Recipient 
și suport HygieSteam, Recipient pentru cafeaua 
măcinată, Lingură de măsurare

• Personalizare în funcţie de băutură: Concentraţie 
aromă, Cantitate de cafea, Cantitate de lapte, 
Cantitate de apă, Temperatura băuturii, Cantitate 
de spumă, ExtraShot

Finisaj
• Material corp principal: Plastic

Service
• Garanţie internaţională 2 ani

Durabilitate
• Setarea ECO
• Etichetă energetică: Clasa B
• Consum de energie în modul standby: <0,5 W
• Consum de energie la fierbere: 1500 W
• Material de ambalare reciclabil: > 95 %
•
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* 99,9999 % din microorganisme pe baza testelor de laborator.
* * Luând în calcul 8 înlocuiri ale filtrului, așa cum se indică pe aparat. 

Numărul efectiv de cești depinde de varietăţile de cafea alese și de 
metodele de clătire și curăţare.

http://www.philips.com

