
 

 

Saeco GranAroma
Popolnoma samodejni 
espresso kavni aparat

• 16 napitkov
• 6 uporabniških profilov
• Zelenkasto kovinska
• Barvni zaslon TFT

SM6582/30
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riprava kave po vaših željah
ostavno prilagajanje kave z uporabo prednastavitev okusa

uitivno prilagodite aromatično kavo, kot sta kapučino ali mleko s kavo, s 
ednastavljenimi profili okusa v meniju CoffeeMaestro in uživajte v svilnati mlečni peni iz 
nanjega vrčka za mleko, tudi ko pripravljate dva mlečna napitka istočasno.

Priročna uporaba in vzdrževanje
• HygieSteam na delih vrčka odstrani ≤ 99,9 % mikroorganizmov.*
• AquaClean: podaljšuje življenjsko dobo aparata in izboljšuje okus kave*

Visokokakovostna kava in tehnologija
• Vsaj 20.000 skodelic zahvaljujoč našemu najbolj trpežnemu keramičnemu mlinčku
• Nastavitev ExtraShot za intenzivnejše napitke
• Velika posoda za zrna ohrani zrna sveža
• LattePerfetto za gosto mlečno peno s fino teksturo
• Optimalno ravnotežje med temperaturo in aromo s sistemom Aroma Extract

Raznovrstnost po vašem okusu
• Uživajte v 16 odličnih napitkih povsem po svojih željah.
• V meniju CoffeeMaestro so 3 prednastavitve, ki so prilagojene vašemu okusu.
• LatteDuo: z enim dotikom pripravite dva napitka
• Z vmesnikom CoffeeEqualizer™lahko prilagodite do 5 kavnih napitkov.
• Prilagodite do 6 profilov in shranite najljubše napitke.



 16 odličnih napitkov

Raziščite nov svet kav z znanimi recepti, na 
primer espresso in kapučino ali s posebnimi 
kavnimi napitki, na primer italijanski espresso z 
malo mleka.

CoffeeMaestro

Prilagodite svoje doživetje kave in za svoj 
napitek izberite želeni profil okusa (Delicato, 
Intenso, Forte). Kavni aparat lahko samodejno 
prilagodi nastavitve priprave, kot so moč, 
količina kave in čas predhodnega vlaženja, s 
čimer zagotovi pravi okus.

Program samodejnega čiščenja* 
HygieSteam

Na delih vrčka naš inovativni sistem 
samodejnega čiščenja HygieSteam odstrani 
99,9 % mikroorganizmov*.

100 % keramični mlinčki

Naši mlinčki so iz najsodobnejše keramike: so 
izjemno trdni in natančni. Sveža zrna so nežno 
zmleta brez nevarnosti pregrevanja, da iz njih 
dobimo najboljšo mešanico okusov in arom za 
najmanj 20.000 skodelic vrhunske kave. 
Mlinček enostavno prilagodite z 12 
nastavitvami.

Vodni filter AquaClean

AquaClean je naš patentiran vodni filter, ki 
izboljša kakovost kave s prečiščevanjem vode. 
Prav tako preprečuje nabiranje vodnega kamna 
v krogotoku vode kavnega aparata. Z redno 
menjavo filtra lahko skuhate do 5000** 
skodelic kave brez odstranjevanja vodnega 
kamna.

LatteDuo

Pripravite in uživajte v enojni ali dvojni količini 
katerega koli recepta z enim samim dotikom, 
vključno s kapučinom ali belo kavo.

CoffeeEqualizer™

Naš vmesnika CoffeeEqualizer™ vam nudi 
interaktivno pomoč pri neskončnem 
prilagajanju. Kavo pripravite povsem po svojem 
okusu, tako da prilagodite moč, količino kave 
in mleka, temperaturo, gostoto mlečne pene in 
uporabite funkcijo dvojne kave ExtraShot.

Aroma Extract

Sistem Aroma Extract inteligentno določi 
optimalno ravnotežje med temperaturo 
priprave in izločanje arome, tako da vzdržuje 
temperaturo vode med 90 in 98 °C, pri čemer 
regulira pretok vode, da si lahko privoščite 
odlične kave.

Funkcija ExtraShot

Izboljšajte intenzivnost napitka z nastavitvijo 
ExtraShot prek vmesnika CoffeeEqualizerTM 
ali s profilom okusa Forte v meniju 
CoffeeMaestro. Dva načina, ki dodata močan 
okus brez grenkobe.
Značilnosti
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Država porekla
• Izdelano na: Romuniji
• Zasnovano v: Italiji

Prilagajanje
• Nastavitve za moč arome: 5
• Dolžina kave in mleka: Nastavljivo
• Nastavitve mlinčka: 12
• Uporabniški vmesnik: Zaslon z ikonami na dotik
• Nastavitev arome pri predkuhanju
• Uporabniški profili: 6 in dodatni za goste
• Nastavitve temperature: 3

Različni
• Napitki: Espresso, Kava, Ameriška kava, Kapučino, 

Mleko s kavo, Caffe Latte, Kremna kava, Ristreto, 
Dolgi espresso, Espresso z malo mleka, Italijanski 
kapučino, Kava z mlekom, Bela kava, Potovalni 
lonček, Spenjeno mleko, Toplo mleko, Vroča voda

• Možnost za kavni prašek
• Dvojna skodelica
• Dvojna skodelica mleka

Druge značilnosti
• Samodejno spiranje in vodeno odstranjevanje 

vodnega kamna
• Snemljiva kuhalna enota
• Tesnilo za aromo
• LED-osvetlitev dulca
• Grelnik za hitro segrevanje

Dodatna oprema
• Priloženo: Merilna žlička, Testni trak za trdoto 

vode, Tuba maziva, Posoda za mleko, Cevka za 
dovod mleka, Filter AquaClean

Tehnične specifikacije
• Napetost: 230 V
• Dolžina kabla: 120 cm
• Barve: Zelenkasto kovinska
• Frekvenca: 50 Hz

• Prostornina vrčka za mleko: 0,6 L
• Vrsta grelnika: Grelnik iz nerjavnega jekla
• Zmogljivost zbiralnika za vodo: 1,8 L
• Zmogljivost posode za ostanke kave: 12 skodelic
• Vrsta vrčka: Plastični pokrov posode za mleko
• Prostornina za kavna zrna: 300 g
• Posoda za ostanke: Dostop s sprednje strani
• Posoda za vodo: Dostop s sprednje strani
• Združljivost filtra: AquaClean
• Največja višina skodelice: 150 mm
• Kapaciteta pladnja za kapljanje: 500 ml
• Tlak črpalke: 15 bar

Teža in dimenzije
• Teža izdelka: 8,5–9 kg
• Dimenzije izdelka (Š x G x V): 262 x 448 x 383 mm

Splošne specifikacije
• Rešitve za mleko: Zunanji vrček za mleko
• Deli primerni za pomivanje v pomivalnem stroju: 

Mreža in pladenj za kapljanje, Posoda za mleko in 
pokrov, Posoda in nosilec HygieSteam, Posoda za 
zmleto kavo, Merilna žlička

• Prilagajanje posameznih napitkov: Moč arome, 
Količina kave, Količina mleka, Količina vode, 
Temperatura napitka, Količina pene, Funkcija 
dvojne kave ExtraShot

Površina
• Material glavnega ohišja: Plastika

Servis
• 2-letna mednarodna garancija

Prijazno do okolja
• Nastavitev ECO
• Energetska oznaka: Razred B
• Poraba energije v stanju pripravljenosti: < 0,5 W
• Poraba energije pri pripravi kave: 1500 W
• Embalaža iz materialov, ki jih je mogoče reciklirati: 

> 95 %
•

Specifikacije
Popolnoma samodejni espresso kavni aparat
16 napitkov 6 uporabniških profilov, Zelenkasto kovinska, Barvni zaslon TFT
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* 99,9999 % mikroorganizmov na osnovi laboratorijskih preizkusov.
* * Izračunano na osnovi 8 menjav filtra, kot je navedeno na aparatu. 

Dejansko število skodelic je odvisno od izbranih vrst kave ter 
vzorcev izpiranja in čiščenja.

http://www.philips.com

