Saeco GranBaristo
Avanti
Popolnoma samodejni
espresso kavni aparat
• Za pripravo 18 vrst kave

Najnaprednejša domača priprava kave

• Jeklo, srebrn

Uživajte v 18 napitkih, ki jih enostavno pripravite s tabličnim računalnikom

• Vgrajena vrč za mleko in
penilnik mleka

• 5-stopenjski nastavljiv mlinček

Saeco vam z aparatom GranBaristo Avanti omogoča povsem nov način priprave kave: vsak napitek
lahko povsem prilagodite svojemu okusu ali okusu vaših gostov in pripravite s tabličnim
računalnikom. Aplikacija s podrobnimi navodili omogoča izjemno enostavno vzdrževanje.
Izjemno udobje je del doživetja
• Očistite vrček za mleko po vsaki uporabi s funkcijo hitrega čiščenja
• Kuhalna enota, ki jo lahko odstranite z enim pritiskom, za enostavno čiščenje
• Nizka poraba vode zagotavlja enostavno pripravo kave
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Napredna tehnologija za pripravo popolne kave
• Različen tlak za pripravo kave in espressa
• S tehnologijo Thermospeed lahko hitro pripravite vročo kavo
• Različen tlak za pripravo klasične kave in espressa
• S pritiskom na gumb pripravite okusen vroč kapučino in mleko s kavo
Napredna tehnologija za pripravo popolne kave
• 100 % keramični mlinčki zagotavljajo popoln okus
• Intenzivnost kave nastavite s 5 nastavitvami mlinčka
Najnaprednejša domača priprava kave
• S pametno napravo lahko pripravite 18 napitkov
• Z aplikacijo lahko enostavno prilagodite in shranite vsak napitek
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Popolnoma samodejni espresso kavni aparat

Za pripravo 18 vrst kave Vgrajena vrč za mleko in penilnik mleka, Jeklo, srebrn, 5-stopenjski nastavljiv mlinček

Značilnosti
5-stopenjski nastavljivi mlinčki

Vroča kava v hipu

manj vode. To pomeni, da lahko pripravite več
kavnih napitkov brez polnjenja zbiralnika za
vodo.
18 napitkov na dosegu prstov

Aparat kavna zrna vedno zmelje popolnoma
fino. Za različne kavne mešanice potrebujete
različno stopnjo mletja, da zagotovite popoln
okus. Zato lahko pri tem aparatu izbirate med
petimi nastavitvami mletja – od najbolj finega
mletja za espresso polnega okusa do najbolj
grobega mletja za lahko kavo.

Novi zmogljivi grelnik s tehnologijo Saeco
Thermospeed vam omogoča, da hitro
pripravite vročo in okusno kavo. Ko vklopite
aparat, tehnologija Thermospeed hitro segreje
kavni tok, kar preprečuje izgubo toplote ter
zagotavlja okusno in vročo kavo od prve do
zadnje skodelice.

100 % keramični mlinčki

Enostavno čiščenje z enim prstom

Popolno kavo imate na dosegu prstov. V
tablični računalnik ali pametni telefon prenesite
aplikacijo Saeco Avanti in vzpostavite varno
povezavo Bluetooth 4.0 s samodejnim
espresso kavnim aparatom GranBaristo
Avanti, ki prvi omogoča takšno povezavo.
Izbirate lahko med 18 okusnimi napitki in jih
pripravite neposredno s pametno napravo ali
pa uporabite gumbe na aparatu.
Popolna prilagodljivost

Trpežni 100 % keramični mlinčki vam
omogočajo dolgoletne užitke v popolni kavi.
Keramika zagotavlja idealno mletje, pri
katerem voda teče enakomerno in je
izkoriščen ves okus kavnih zrn. Keramični
mlinčki za razliko od običajnih mlinčkov
preprečujejo pregrevanje kave, ki nikoli nima
okusa po zažganem.

Saeco GranBaristo je edini popolnoma
samodejni espresso aparat s kuhalno enoto, ki
jo lahko odstranite samo z enim prstom, kar
omogoča enostavno čiščenje.
Enostavna priprava kave
Aplikacija Saeco Avanti vam nudi številne
uporabne možnosti za popolne rezultate,
povsem prilagojene vašemu okusu. Moč,
dolžino, temperaturo in okus vsakega napitka
lahko enostavno prilagodite in shranite. Iz
udobnega naslonjača lahko preizkušate in
ustvarjate različne napitke ter v aplikacijo
shranite neomejeno število napitkov.

Nova vrhunska kuhalna enota v tem espresso
kavnem aparatu pri izpiranju porabi do 80 %
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Popolnoma samodejni espresso kavni aparat

Za pripravo 18 vrst kave Vgrajena vrč za mleko in penilnik mleka, Jeklo, srebrn, 5-stopenjski nastavljiv mlinček

Specifikacije
Zasnova

• Barva: Nerjavno jeklo, antraciten, Jekleno siva

Dodatna oprema

• Priloženo: Merilna žlička

Teža in dimenzije

• Teža izdelka: 13 kg
• Dimenzije izdelka (Š x G x V): 205 x 460 x 360 mm

Tehnične specifikacije
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dolžina kabla: 0,8 m
Zmogljivost posode za zrna: 270 g
Napetost: 230 V
Čas priprave ene skodelice: 45 (espresso) do 100
(dolga kava) s
Frekvenca: 50 Hz
Prostornina vrčka za mleko: 500 L
Zmogljivost zbiralnika za vodo: 1,7 L
Zmogljivost posode za ostanke kave: do 20 serv
Tlak črpalke: 15 barov
Največja višina skodelice: 75 - 165 mm
Grelniki vode: 1

Država porekla
• Izdelano na: Italiji

Splošne specifikacije
•
•
•
•
•

Primerno za: Cela kavna zrna, zmleta kava
Skodelic hkrati: 2
Moč kave: 4 do 16 g
Nastavitve moči kave: 6
Enostavno čiščenje in vzdrževanje: Snemljiva
kuhalna enota, Indikator za odstran. vodnega
kamna, Samodejni cikel odstranjevanja vodnega
kamna, Samodejni cikel izpiranja, Samodejno
čiščenje vrčka za mleko, Deli za pomivanje v
pomivalnem stroju
• Prilagajanje posameznih napitkov: Nastavljiva moč
kave, Prilagodljiva prostornina skodelice,
Nastavljiva temperatura, Nastavljiva količina
mlečne pene, Uporabniški profili
• Nastavitve mlinčka: 5

• Enostavna in udobna uporaba: Snemljiv
odcejevalnik, Samodejni izklop, Zaslon, Snemljiv
zbiralnik za vodo, Samodejno stanje pripravljenosti,
Snemljiv pladenj za kapljanje, Snemljiva posoda za
zrna
• Število uporabniških profilov: 6
• Priprava z enim dotikom: 18
• Nastavitve temperature: 3
• Posebne funkcije: Možnost za mleto kavo, Kuhalna
enota VariPresso, Kavni aparat z upravljanjem prek
aplikacije, Keramični mlinček, Predkuhanje, Vgrajen
vrček, Prilagodljiva predpriprava, Možnost za vročo
vodo
• Vrsta grelnika: Thermospeed
• Vrsta vrčka: Osnovni vrček
• Vrsta zaslona: LCD
• Kavni napitki: Espresso, kapučino, vroča voda,
kremna kava, spenjeno mleko, espresso z malo
mleka, mleko s kavo, kava, ristretto, ameriška kava,
kava z mlekom

Povezljivost

• Bluetooth
• Združljive naprave (Android): Tablični računalniki s
programom Android 4.4 ali novejšim. Priporočena
najmanjša velikost zaslona je 7 palcev (17,8) cm.
• Združljive naprave (Apple): iPad 3 in novejši/Mini
Retina/Air z iOS 7 ali novejšim in povezavo
Bluetooth LE razl. 4.0
• Domet Bluetooth: do 5 m

Površina
•
•
•
•

Material glavnega ohišja: Nerjavno jeklo in plastika
Material grelnika: Nerjavno jeklo
Material pladnja za kapljanje: Nerjavno jeklo
Material zbiralnika za vodo: Plastika

Servis

• 2-letna garancija

Prijaznost do okolja

• Poraba energije pri pripravi kave: 1900 W
•
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* Tablični računalnik ni priložen
* Aplikacija Avanti je združljiva s tabličnim računalnikom iPad 3/4/Air/
Mini z zaslonom Retina in operacijskim sistemom iOS7 ali novejšim,
Samsung Galaxy Tab 3 (20 cm)/Tab 4 (26 cm)/Note pro LTE (31 cm),
Nexus 7 2013 (18 cm), Sony Xperia Z LTE (26 cm) z operacijskim
sistemom Android 4.3 ali novejšim in povezavo Bluetooth različice
4.0 ali novejše

