
 Saeco GranAroma

* 99.9999% מהמיקרואורגניזמים בהתבסס על בדיקות מעבדה
** מבוסס על החלפת 8 מסננים כפי שמצוין על ידי המכונה. מספר הכוסות בפועל תלוי בזני הקפה הנבחרים, שגרות שטיפה וניקוי.

מגוון מותאם אישית
•  14 משקאות ידועים ברחבי העולם בלחיצת כפתור 

Coffee Equalizer™ שנו את הגדרות הקפה שלכם בעזרת •
• LatteDuo: הכינו ותיהנו משני משקאות מכל סוג 

CoffeeMaestro 3 הגדרות טעם מראש עם •
• 4 פרופילים: פשוט תשמרו את העדפות הטעם האישיות שלכם

קפה איכותי וטכנולוגיה מתקדמת
• 20,000 כוסות קפה משובח עם מטחנות קרמיות עמידות

)Aroma Extract( טמפרטורה וארומה מאוזנים בצורה מיטבית באמצעות תמצית ארומה •
• הגדרת DoubleShot לחיזוק עוצמת המשקה שלכם
• LattePerfetto להכנת קצף חלב עשיר במרקם עדין

• מיכל גדול ואטום לשמירה על טריות פולי הקפה 

חווית נוחות בשימוש ובתחזוקה
• HygieSteam: מסיר אוטומטית 99.99% מהמיקרואורגניזמים*

AquaClean-עד 5000 כוסות** ללא צורך בהסרת אבנית הודות ל •

המשקה האישי שלך, 
מותאם במיוחד עבורך

התאימו את הקפה שלכם בקלות בעזרת הגדרות טעם קבועות מראש 
באמצעות תפריט CoffeeMaestro. למכונה קנקן חלב חיצוני איתו תוכלו 

להנות מקצף חלב עשיר- גם כשתכינו שני משקאות חלב בו זמנית.
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Coffee Equalizer™
תיהנו מהדרכה מקוונת לאינספור אפשרויות התאמה אישית בעזרת פונקציית ה- 
Coffee Equalizer™ שלנו. הכינו את המשקה שלכם בדיוק איך שאתם אוהבים על 
ידי הגדרת החוזק, כמות הקפה והחלב, טמפרטורה, סמיכות קצף החלב והוספת 

.)ExtraShot( מנה

Aroma Extract
מערכת ה- Aroma Extract  מאזנת באופן מושלם את טמפרטורת ההכנה ותמצית 
הארומה. זה מתבצע על ידי שמירת חום המים בין 90-98 מעלות צלזיוס תוך ויסות 

זרימת המים, כך שתוכלו ליהנות מקפה טעים במיוחד. 

DoubleShot פונקציית
 Coffee Equalizer -באפשרות ה DoubleShot חזקו את הקפה שלכם בעזרת הגדרת

.CoffeeMaestro או פרופיל טעם פורטה )חזק במיוחד( בתפריט
אלו שתי דרכים לחזק את טעם הקפה שלכם מבלי שתתווסף מרירות לטעם. 

מטחנה קרמית 100%
המטחנות עשויות חומר קרמי חזק בטכנולוגיה חדשנית. הפולים טריים ונטחנים 
בעדינות, ללא סכנה של חימום יתר. המטחנה מאפשרת לקבל טעם וארומה טובה 
ל-20,000 כוסות משקה קפה. ניתן בפשטות להתאים את המטחנה בעזרת 12 הגדרות.

AquaClean מסנן מים
מסנן המים הייחודי שלנו, AquaClean, נועד לשפר את איכות הקפה שלכם באמצעות 
טיהור המים. המסנן מונע גם הצטברות אבנית ביחידת המים של מכונת הקפה. ניתן 
להכין עד 5,000** כוסות משקה ללא צורך בהסרת אבנית, פשוט על ידי החלפת 

המסנן באופן קבוע.
CoffeeMaestro

התאימו לעצמכם את חווית הקפה על ידי בחירה בפרופיל הטעם שאתם 
רוצים )עדין, חזק, מאד חזק( למשקה שלכם. מכונת הקפה מתאימה באופן 
אוטומטי את הגדרות ההכנה, כולל חוזק, נפח הקפה והגדרות המים, כדי 

להגיע לטעם שאתם רוצים.

*HygieSteam ניקוי אוטומטי
 99.99% מסירה   ,HygieSteam שלנו,  החדשנית  הניקוי  מערכת 

מהמיקרואורגניזמים* בלחיצה אחת. 

LatteDuo
תכינו ותיהנו ממשקה יחיד או כפול בעזרת לחיצה אחת, כולל קפוצ'ינו ולאטה מקיאטו

14 משקאות מוכרים מרחבי העולם
תחוו את עולם הקפה עם מגוון סוגי משקאות: אספרסו, קפה, אמריקנו, קפוצ׳ינו, 
לאטה מקיאטו, קפה לאטה, קפה קרמה, ריסטרטו, אספרסו לונגו, אספרסו מקיאטו, 

קפוצ׳ינו איטלקי, Café au Lait, קצף חלב, חלב חם, מים חמים

* 99.9999% מהמיקרואורגניזמים בהתבסס על בדיקות מעבדה
** מבוסס על החלפת 8 מסננים כפי שמצוין על ידי המכונה. מספר הכוסות בפועל תלוי בזני הקפה הנבחרים, שגרות שטיפה וניקוי.

תכונות נבחרות
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מפרט
• סוג הקנקן: מכסה פלסטיק למיכל החלב

• קיבולת פולי קפה: 300 גרם
• מיכל פסולת: גישה חזיתית

• מיכל מים: גישה חזיתית
AquaClean :תאימות מסנן •

• קיבולת מגש טפטוף: 500 מ"ל
• תדר: 50 הרץ

• גובה כוס מרבי: 150 מ"מ
V 230 :מתח •
• צבע: שחור

• אורך כבל: 120 ס"מ
• לחץ משאבה: 15 בר

מגוון 
• אפשרות לשימוש באבקת קפה

• שני ספלים 
• שתי כוסות חלב 

תכונות נוספות
• יחידת הרתחה נשלפת

• אטימות ארומה 
• LED בפיה

• שטיפה אוטומטית והסרת אבנית מוכוונת
• גוף חימום לחימום מהיר

שירות 
• אחריות עולמית לשנתיים

קיימות
ECO הגדרות •

B-class :תווית אנרגיה •
W 0.5< :צריכת חשמל במצב השהייה •
W 1500 :צריכת חשמל במצב הרתחה •

• חומר אריזה ניתן למחזור: < 95%

עזרים 
• כולל: כף מדידה, רצועת בדיקה של 

קשיות המים, שפופרת שומן, מיכל חלב, 
AquaClean שפופרת חלב, מסנן

ארץ מקור
• עוצב באיטליה
• נוצר ברומניה

גימור
• חומר הגוף הראשי: פלסטיק

מפרטים כלליים
Latte Perfetto תמיסת חלב: טכנולוגיית •
• חלקים בטוחים לשימוש במדיח הכלים: 

מגש ורשת טפטוף, מיכל חלב ומכסה 
המיכל, מיכל ומחזיק HygieSteam, מיכל 

לקפה הטחון, כף מדידה
• התאמה אישית של כל משקה: עוצמת 

ארומה, כמות קפה, כמות חלב, כמות מים, 
טמפרטורת משקה, כמות קצף, תוספת 

משקל ומידות
• מידות המוצר )גובה X עומק X רוחב(:

   x 383 x 262 844 מ"מ
• משקל המוצר: 8.5 - 9 ק"ג 

התאמה אישית
• הגדרות חוזק ארומה: 5

• הגדרות מטחנה: 12
Pre Brew Aroma בקרת •

• ממשק משתמש: תצוגת מגע עם סמלים
• פרופיל משתמש: 4, פלוס אורחים

• הגדרות טמפרטורה: 3
• אורך קפה וחלב: מתכוונן

מפרט טכני
• קיבולת קנקן חלב: 0.6 ליטר

• קיבולת מיכל פסולת: 12 מנות
• נפח מיכל מים: 1.8 ליטר

• סוג גוף החימום: בוילר פלדת אל-חלד 


