
 

 

Saeco GranAroma
Plnoautomatický 
kávovar

• 16 druhov nápojov
• 6 používateľských profilov
• Kovová predná časť
• Farebný displej TFT

SM6585/00
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dnoduché prispôsobenie kávy pomocou predvolieb chuti
uitívne prispôsobte aromatické kávy, ako kapučíno a latte macchiato, pomocou vopred 
stavených profilov chuti prostredníctvom ponuky CoffeeMaestro a vychutnajte si hodvábnu 
iečnu penu z našej externej nádoby na mlieko – aj keď pripravujete dva mliečne nápoje súčasne.

Pohodlné používanie a praktická údržba
• Systém HygieSteam odstraňuje ≤99,9 % mikroorganizmov na častiach karafy*
• AquaClean: predĺžte životnosť kávovaru a vylepšite chuť kávy*

Káva a technológia vysokej kvality
• Najmenej 20 000 šálok s najodolnejším keramickým mlynčekom, ktorý máme
• Nastavenie ExtraShot na zvýšenie intenzity vášho nápoja
• Veľká hermetická nádoba na zrná zaistí, aby boli vaše kávové zrná stále čerstvé
• LattePerfetto pre hustú mliečnu penu s jemnou textúrou
• Optimálne vyvážená teplota a aróma vďaka systému Aroma Extract

Prispôsobená rozmanitosť
• Vychutnajte si 16 lahodných nápojov s vlastnou úpravou
• 3 chuťové predvoľby prispôsobené vašim potrebám s CoffeeMaestro
• LatteDuo: vychutnajte si dve porcie podľa akéhokoľvek receptu jedným dotykom
• Prispôsobte si kávu pomocou až 5 nastavení s funkciou CoffeeEqualizer™
• Prispôsobte si až 6 profilov a uložte si svoje obľúbené



 16 lahodných nápojov

Preskúmajte svet kávy od bežných receptov, 
ako je príprava espressa a kapučína, až po 
špeciálne kávové nápoje, ako je talianske 
Espresso Macchiato.

CoffeeMaestro

Prispôsobte si svoj zážitok z kávy výberom 
požadovaného chuťového profilu (Delicato, 
Intenso, Forte) svojho nápoja. Kávovar 
automaticky prispôsobí nastavenia prípravy, 
ako je intenzita, objem kávy a čas predvlhčenia, 
aby vám naservíroval tú správnu chuť.

Automatický systém čistenia* 
HygieSteam

Náš inovatívny automatický systém čistenia 
HygieSteam odstráni 99,9 % mikroorganizmov 
na častiach karafy na mlieko*.

100 % keramický mlynček

Naše mlynčeky sú vyrobené zo špičkovej 
keramiky, vďaka čomu sú výnimočne tvrdé 
a precízne. Čerstvé zrná sa melú jemne bez 
rizika prehriatia. Uvoľní sa z nich najlepšia chuť 
a aróma na minimálne 20 000 šálok lahodnej 
kávy. Mlynček jednoducho upravíte vďaka 
12 nastaveniam.

Vodný filter AquaClean

AquaClean je náš patentovaný vodný filter 
navrhnutý tak, aby čistením vody zvýšil kvalitu 
vašej kávy. Zabraňuje vytváraniu nánosov 
vodného kameňa vo vodnom okruhu vášho 
kávovaru. Pri pravidelnej výmene filtra 
pripravíte až 5 000** šálok bez potreby 
odstraňovania vodného kameňa.

LatteDuo

Stačí jediný dotyk a môžete si pripraviť 
a vychutnať jednu alebo dve porcie akejkoľvek 
kávy vrátane kapučína alebo latte macchiata

CoffeeEqualizer™

Naša funkcia CoffeeEqualizer™ vám poskytne 
interaktívne rady na zabezpečenie 
neobmedzeného prispôsobenia. Pripravte si 
kávu tak, ako ju máte radi, prispôsobením 
intenzity, objemu kávy a mlieka, teploty, 
hustoty mliečnej peny a pridaním dávky navyše.

Aroma Extract

Systém Aroma Extract inteligentne dosahuje 
optimálnu rovnováhu medzi teplotou pri 
príprave a extrakciou arómy tým, že udržiava 
teplotu vody medzi 90 a 98 °C a zároveň 
reguluje prietok vody, takže si môžete 
vychutnať lahodnú kávu.

Funkcia ExtraShot

Zvýšte intenzitu svojho nápoja s nastavením 
ExtraShot prostredníctvom funkcie 
CoffeeEqualizerTM alebo vďaka chuťovému 
profilu Forte v ponuke CoffeeMaestro. Máte 
dva spôsoby, ako dodať svojej káve intenzívnu 
chuť bez trpkosti
Hlavné prvky
Plnoautomatický kávovar
16 druhov nápojov 6 používateľských profilov, Kovová predná časť, Farebný displej TFT
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Krajina pôvodu
• Vyrobené v: Rumunsko
• Navrhnuté v: Taliansko

Hmotnosť a rozmery
• Hmotnosť výrobku: 8,5 – 9 kg
• Rozmery výrobku (Š x H x V): 262 x 448 x 383 mm

Všeobecné technické údaje
• Mliečny roztok: Externá karafa na mlieko
• Časti vhodné na umývanie v umývačke riadu: 

Podnos a mriežka na odkvapkávanie, Zásobník na 
mlieko s vekom, Nádoba a držiak systému 
HygieSteam, Nádoba na kávové zrná, Odmerka

• Prispôsobenie na nápoj: Intenzita arómy, Množstvo 
kávy, Množstvo mlieka, Množstvo vody, Teplota 
nápoja, Množstvo peny, ExtraShot

Technické údaje
• Napätie: 230 V
• Dĺžka kábla: 120 cm
• Farba(y): Kovová predná časť
• Frekvencia: 50 Hz
• Kapacita karafy na mlieko: 0,6 L
• Kapacita nádoby na vodu: 1,8 L
• Typ kotla: Ohrievač z nerezovej ocele
• Kapacita nádoby na odpad: 12 serv
• Typ karafy: Zásobník na mlieko s plastovým vekom
• Kapacita kávových zŕn: 300 g
• Nádoba na odpad: Čelný prístup
• Nádoba na vodu: Čelný prístup
• Kompatibilita filtra: AquaClean
• Max. výška šálky: 150 mm
• Kapacita misky na odkvapkávanie: 500 ml
• Tlak čerpadla: 15 bar

Príslušenstvo
• Súčasť balenia: Odmerka, Prúžok na testovanie 

tvrdosti vody, Tuba s mazivom, Nádobka na 
mlieko, Hadička na mlieko, AquaClean filter

Prispôsobenie
• Nastavenia sily arómy: 5
• Nastavenia mlynčeka: 12
• Dĺžka kávy a mlieka: Nastaviteľný
• Ovládanie arómy pred prípravou kávy
• Používateľské rozhranie: Dotykový displej 

s ikonami
• Používateľské profily: 6 plus hosťovský
• Nastavenia teploty: 3

Rozmanitosť
• Nápoje: Espresso, Káva, Americano, Cappuccino, 

Latte macchiato, Café Latte, Caffè crema, 
Ristretto, Espresso Lungo, Espresso macchiato, 
Talianske kapučíno, Café au lait, Flat White, 
Cestovný hrnček, Mliečna pena, Teplé mlieko, 
Horúca voda

• Možnosť práškovej kávy
• Dvojitá šálka
• Dvojitá šálka mlieka

Ďalšie funkcie
• Automatické oplachovanie a riadené 

odstraňovanie vodného kameňa
• Odnímateľná varná skupina
• Aroma Seal: áno
• LED vo výpuste
• Kotol s rýchlym ohrevom

Dokončenie
• Materiál hlavného tela: Plast

Služba
• 2-ročná celosvetová záruka

Udržateľnosť
• Nastavenie ECO
• Spotreba energie pri príprave kávy: 1 500 W
• Označenie energie: Trieda B
• Spotreba energie v pohotovostnom režime: &lt; 

0,5 W
• Recyklovateľný obalový materiál: > 95%
•

Technické údaje
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* 99,9999 % mikroorganizmov na základe laboratórnych testov.
* * Pri 8 výmenách filtra podľa pokynov uvedených na prístroji. 

Skutočný počet šálok závisí od vybraných druhov kávy a frekvencie 
oplachovania a čistenia.

http://www.philips.com

