
 

 

Saeco GranAroma
Máquina de café 
expresso totalmente 
automática

• 14 bebidas
• 4 perfis de utilizador
• Cinzento
• Visor TFT a cores

SM6580/10
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rsonalize facilmente o seu café com predefinições de sabor

rsonalize intuitivamente cafés aromáticos, como Cappuccino e Latte Macchiato, com perfis de 
or predefinidos através do menu CoffeeMaestro e desfrute de espuma de leite cremosa com 
osso jarro de leite externo, mesmo quando prepara duas bebidas com leite em simultâneo.

Experiência e manutenção práticas
• O HygieSteam elimina ≤ 99,9% dos micro-organismos presentes nas peças do jarro*
• AquaClean: prolongue a vida útil da máquina e melhore o sabor do café*

Café e tecnologia de alta qualidade
• Pelo menos 20 000 chávenas com o nosso moinho de cerâmica mais resistente
• Definição ExtraShot para aumentar a intensidade da sua bebida
• Grande recipiente selado para grãos para manter os seus grãos frescos
• LattePerfetto para uma espuma de leite densa com uma textura fina
• Temperatura e aroma com um equilíbrio ideal graças à extração de aroma

Variedade personalizada
• Desfrute de 14 bebidas deliciosas com o seu toque pessoal
• 3 predefinições de sabor adaptadas às suas necessidades com CoffeeMaestro
• Personalize até 4 perfis e guarde os seus favoritos
• LatteDuo: desfrute de doses duplas de qualquer receita com um só toque
• Personalize até 5 definições de café com o CoffeeEqualizer™



 14 bebidas deliciosas

Explore o mundo do café, desde receitas 
comuns, como café expresso e cappuccino, até 
bebidas de café especiais, como expresso 
macchiato italiano.

CoffeeMaestro

Personalize a sua experiência de café ao 
selecionar um perfil de sabor desejado 
(Delicato, Intenso, Forte) para a sua bebida. A 
máquina de café ajusta automaticamente as 
definições de preparação de café, como a 
intensidade, o volume de café e o tempo de 
humedecimento prévio, para lhe proporcionar 
o sabor certo.

Limpeza automática* HygieneSteam

O nosso inovador sistema de limpeza 
automática, HygieSteam, elimina 99,9% dos 
micro-organismos presentes nas peças do 
jarro de leite.

Moinhos 100% em cerâmica

Os nossos moinhos são fabricados em 
cerâmica de alta tecnologia: são 
excecionalmente duros e precisos. Os grãos 
frescos são moídos suavemente, sem risco de 
sobreaquecimento. Todos os melhores 
sabores e aromas são extraídos, para 20 000 
chávenas ou mais de café delicioso. Ajuste 
facilmente o moinho com 12 definições.

Filtro de água AquaClean

O AquaClean é o nosso filtro de água 
patenteado, concebido para melhorar a 
qualidade do seu café através da purificação da 
água. Também evita a acumulação de calcário 
no circuito de água da sua máquina de café. 
Prepare até 5000** chávenas sem ter de 
descalcificar a máquina, substituindo o filtro 
regularmente.

LatteDuo

Prepare e desfrute de doses individuais ou 
duplas de qualquer receita de café com um só 

toque, incluindo cappuccino ou latte 
macchiato.

CoffeeEqualizer™

Obtenha orientação interativa para uma 
personalização ilimitada, com o nosso 
CoffeeEqualizer™. Prepare o seu café da 
forma que preferir, personalizando a 
intensidade, o volume de café e leite, a 
temperatura e a densidade da espuma de leite, 
e adicione um ExtraShot.

Extração de aroma

O sistema de extração de aroma alcança de 
forma inteligente o equilíbrio perfeito entre 
temperatura de preparação e extração de 
aroma, ao manter a temperatura da água entre 
90 a 98 °C, enquanto regula o fluxo de água, 
para que possa desfrutar de um delicioso café.

Função ExtraShot

Aumente a intensidade da sua bebida com a 
definição ExtraShot através do 
CoffeeEqualizer™ ou do perfil de sabor Forte 
no menu CoffeeMaestro. Duas formas de 
adicionar um sabor intenso sem amargura
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Acessórios
• Incluído: Colher medidora, Tira de teste para 

dureza da água, Tubo de lubrificante, Recipiente 
para o leite, Tubo de leite, Filtro AquaClean

País de origem
• Fabricada na: Roménia
• Concebido na: Itália

Especificações técnicas
• Voltagem: 230 V
• Cor(es): Cinzento
• Comprimento do cabo de alimentação: 120 cm
• Frequência: 50 Hz
• Capacidade do jarro de leite: 0,6 l
• Tipo de caldeira: Caldeira em aço inoxidável
• Capacidade do recipiente de resíduos: 12 serv
• Capacidade do depósito de água: 1,8 l
• Tipo de jarro: Tampa de plástico do recipiente para 

leite
• Capacidade de grãos de café: 300 g
• Recipiente para resíduos: Acesso na parte frontal
• Depósito de água: Acesso na parte frontal
• Compatibilidade do filtro: AquaClean
• Altura máx. da chávena: 150 mm
• Capacidade do tabuleiro de recolha: 500 ml
• Pressão da bomba: 15 bar

Peso e dimensões
• Dimensões do produto (LxPxA): 262 x 448 x 

383 mm

Especificações gerais
• Sistema para leite: Jarro de leite externo
• Peças laváveis na máquina da loiça: Tabuleiro de 

recolha e grelha, Recipiente para leite e tampa, 
Recipiente e suporte do HygieneSteam, Recipiente 
de café moído, Colher medidora

• Personalização por bebida: Intensidade do aroma, 
Quantidade de café, Quantidade de leite, 
Quantidade de água, Temperatura da bebida, 
Quantidade de espuma, Dose adicional

Assistência
• 2 anos de garantia mundial

Peso e dimensões
• Peso do produto: 8,5 - 9 kg

Personalização
• Definições de intensidade do aroma: 5
• Quantidade de café e leite: Ajustável
• Regulações do moinho: 12
• Interface do utilizador: Visor com ícones táteis
• Controlo de aroma na pré-preparação
• Perfis de utilizador: 4, mais convidados
• Regulações de temperatura: 3

Variedade
• Bebidas: Expresso, Café, Americano, Cappuccino, 

Latte Macchiato, Caffé Latte, Café cremoso, 
Ristretto, Espresso Lungo, Expresso Macchiato, 
Cappuccino italiano, Café com leite, Acessório p/ 
espuma de leite, Leite quente, Água quente

• Opção de café moído
• Chávena dupla
• Chávena dupla com leite

Outras funcionalidades
• Enxaguamento automático e descalcificação 

assistida
• Bloco de preparação amovível
• Proteção de aroma
• Caldeira de aquecimento rápido
• LED no bico

Conclusão
• Material da estrutura principal: Plástico

Sustentabilidade
• Definição ECO
• Classe energética: Classe B
• Consumo de energia em modo de espera: <0,5 W
• Consumo de energia na preparação: 1500 W
• Embalagem em material reciclável: > 95%
•

Especificações
Máquina de café expresso totalmente automática
14 bebidas 4 perfis de utilizador, Cinzento, Visor TFT a cores
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* 99,9999% dos microrganismos com base em testes laboratoriais.
* * Com base em 8 substituições do filtro, conforme indicado pela 

máquina. O número real de chávenas depende das variedades de café 
selecionadas e dos padrões de enxaguamento e de limpeza.
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