
 

 

Saeco GranAroma
Visiškai automatinis 
espreso kavos 
aparatas

• 14 gėrimų
• 4 naudotojų profiliai
• Balta
• Spalvotas TFT ekranas

SM6580/20

Jū
Pa

Int

na

pie
sų indivudualiems poreikaims pritaikytas skonis
sigaminkite kavą, kokią mėgstate, su išankstiniais skonio nustatymais

uityviai pritaikykite ir paruoškite aromatingas kavas, tokias kaip kapučinas ir latė su pieno puta, 

udodami iš anksto nustatytus skonio profilius „CoffeeMaestro“ meniu, ir mėgaukitės su mūsų išoriniu 

no indu paruošiama, švelnia it šilkas pieno puta, net gamindami du pieno gėrimus vienu metu.

Patogus naudojimas ir priežiūra
• „HygieSteam“: pašalina iki 99,9 % ant ąsotėlių susikaupiančių mikroorganizmų*

Aukštos kokybės kava ir technologija
• Mažiausiai 20 000 puodelių naudojant mūsų patvariausią keraminį malūnėlį
• „ExtraShot“ nustatymas gėrimo intensyvumui padidinti
• Didelis, sandarus pupelių indas, kad pupelės išliktų šviežios
• „LattePerfetto“ – kad pieno puta būtų tiršta ir švelnios tekstūros
• Optimaliai subalansuota temperatūra ir aromatas su „Aroma Extract“

Asmeniškai pritaikyta įvairovė
• Mėgaukitės 14 skanių gėrimų, patobulinę juos pagal savo pageidavimus
• Individualiai pritaikykite iki 4 profilių ir išsaugokite savo mėgstamiausius
• Pagal jūsų poreikius pritaikyti 3 skonių išankstiniai nustatymai su „CoffeeMaestro“
• „LatteDuo“: mėgaukitės dviguba bet kurio recepto porcija vienu paspaudimu
• Individualizuokite iki 5 kavos nustatymų naudodami „CoffeeEqualizer™“



 14 skanių gėrimų

Atraskite kavos pasaulį – nuo tokių pažįstamų 
receptų, kaip espreso ir kapučino kava, iki 
tokių ypatingų kavos gėrimų, kaip itališka 
espreso su (pieno) puta.

„CoffeeMaestro“

Individualizuokite kavos gaminimo patirtį 
pasirinkdami savo gėrimui pageidaujamą skonio 
profilį („Delicato“, „Intenso“, „Forte“). Kavos 
virimo aparatas automatiškai koreguoja tokius 
virimo nustatymus, kaip stiprumas, kavos tūris 
ir išankstinio drėkinimo trukmė, kad gėrimas 
būtų jums tinkamo skonio.

Automatinis valymas* „HygieSteam“

Su mūsų novatoriška automatine valymo 
sistema „HygieSteam“ pašalinama 99,9 % ant 
pieno indo susikaupiančių mikroorganizmų*.

100 % keraminiai malūnėliai

Mūsų malūnėliai pagaminti iš pažangios 
technologijos keramikos: jie išskirtinai tvirti ir 
tikslūs. Šviežios pupelės švelniai malamos 
nerizikuojant perkaitinti. Išgaunami geriausi 
skoniai ir aromatai, kad pagamintumėte 20 000 
ar daugiau nuostabios kavos puodelių. Lengvai 
reguliuokite malūnėlį naudodami 12 nustatymų.

„LatteDuo“

Paruoškite ir mėgaukitės viena ar dviem bet 
kurio kavos recepto porcijomis vienu 
palietimu, įskaitant kapučiną ar pieną su 
espresu.

Funkcija „ExtraShot“

Padidinkite savo gėrimo intensyvumą 
naudodami „ExtraShot“ nustatymą per 
„CoffeeEqualizerTM“ arba „Forte“ skonio 
profilį „CoffeeMaestro“ meniu. Du būdai 
pridėti intensyvaus skonio be kartumo

„CoffeeEqualizer™“

„CoffeeEqualizer™“ funkcija pateikia 
interaktyvias instrukcijas, leidžiančias neribotai 
konfigūruoti nustatymus pagal individualius 
poreikius. Sukurkite kavą nustatydami sau 
tinkamą stiprumą, kavos ir pieno kiekį, 
temperatūrą, pieno putų tirštumą ir pridėkite 
papildomą kavos kiekį su „ExtraShot“.

„Aroma Extract“

„Aroma Extract“ sistema išmaniai suderina 
optimalų virimo temperatūros ir aromato 
išlaisvinimo balansą. Ji išlaiko vandens 
temperatūrą 90–98 °C ir reguliuoja vandens 
srautą, kad galėtumėte mėgautis skania kava.

4 naudotojų profiliai

Naudojantis patogiu ekranu, kiekvieno 
individualius mėgstamus nustatymus galima 
išsaugoti iki 4 naudotojų profiliuose.
Ypatybės
Visiškai automatinis espreso kavos aparatas
14 gėrimų 4 naudotojų profiliai, Balta, Spalvotas TFT ekranas
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Svoris ir matmenys
• Gaminio matmenys (P x G x A): 262 x 448 x 

383 mm

Bendrosios specifikacijos
• Pieno plakimo prietaisas: Išorinis pieno indas
• Galima plauti indaplovėje: Lašų surinkimo padėklas 

ir grotelės, Pieno indas ir dangtelis, „HygieSteam“ 
indas ir laikiklis, Kavos tirščių indas, Matavimo 
šaukštelis

• Gėrimo personalizavimas: Kavos stiprumas, Kavos 
kiekis, Pieno kiekis, Vandens kiekis, Gėrimo 
temperatūra, Putos kiekis, „ExtraShot“

Priedai
• Įtraukta: Matavimo šaukštelis, Vandens kietumo 

tikrinimo juostelė, Tepalų vamzdelis, Pieno indas, 
Pieno vamzdelis, AquaClean filtras

Kilmės šalis
• Pagaminta: Rumunijoje
• Sukurta: Italijoje

Techniniai duomenys
• Įtampa: 230 V
• Spalva (-os): Balta
• Maitinimo laido ilgis: 120 cm
• Dažnis: 50 Hz
• Talpus pieno indas: 0,6 l
• Atliekų indo talpa: 12 porcijų
• Vandens bakelio talpa: 1,8 l
• Virintuvo tipas: Nerūdijančio plieno virintuvas
• Indo tipas: Plastikinis pieno indo dangtelis
• Kavos pupelių talpa: 300 g
• Tirščių indas: Prieiga iš priekio
• Vandens bakelis: Prieiga iš priekio
• Filtro suderinamumas: „AquaClean“
• Didžiausias puodelio aukštis: 150 mm
• Nutekėjimo padėklo tūris: 500 ml
• Siurblio slėgis: 15 bar

Techninė priežiūra
• 2 metų garantija, galiojanti visame pasaulyje

Svoris ir matmenys
• Gaminio svoris: 8,5–9 kg

Tinkinimas
• Kavos stiprumo nustatymai: 5
• Kavos virimo ir pieno plakimo trukmė: 

Reguliuojama
• Malūnėlio nustatymai: 12
• Vartotojo sąsaja: Ekranas su jutiklinėmis 

piktogramomis
• Aromato nustatymų valdymas prieš verdant kavą
• Naudotojų profiliai: 4, plius svečio profilis
• Temperatūros nustatymai: 3

Įvairovė
• Gėrimai: Espreso, Kava, Amerikietiška, Kapučino, 

Latė su (pieno) puta, Late kava, Kava su grietinėle 
(caffe? crema), Stiprioji (Ristretto), Silpnasis 
espresas (Espresso Lungo), Espreso su (pieno) 
puta, Itališkas kapučino, Kava su pienu, pieno puta, 
Šiltas pienas, Karštas vanduo

• Tirpios kavos parinktis
• Dvigubas puodelis
• Dvigubas kavos su pienu puodelis

Kitos funkcijos
• Automatinis skalavimas ir nukalkinimas pagal 

instrukcijas
• Išimamas virimo elementas
• „Aroma“ sandariklis
• LED snapelyje
• Greitai įkaistantis virintuvas

Apdaila
• Pagrindinio korpuso medžiaga: Plastikas

Pastovumas
• ECO nustatymas
• Energijos ženklas: B klasė
• Energijos sąnaudos budėjimo režimu: <0,5 W
• Energijos sąnaudos verdant: 1500 W
• Perdirbama pakavimo medžiaga: > 95 %
•

Specifikacijos
Visiškai automatinis espreso kavos aparatas
14 gėrimų 4 naudotojų profiliai, Balta, Spalvotas TFT ekranas
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* 99,9999% mikroorganizmų, remiantis bandymais laboratorijoje.
* * Įspėjimas apie nuosėdų šalinimą įjungiamas tik pakeitus filtrą 8 

kartus. Kiek kavos puodelių galima išvirti neatlikus nuosėdų šalinimo 
priklauso nuo pasirinktos kavos rūšies, aparato plovimo ir valymo 
įpročių.
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