
 

 

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.

Visokokakovostna kava in tehnologija
• Vsaj 20.000 skodelic zahvaljujoč našemu najbolj trpežnemu keramičnemu mlinčku
• 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



 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.

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.

LattePerfetto

Tehnologija LattePerfetto za gosto mlečno peno s 
fino teksturo.

Posoda za zrna z zatesnitvijo AromaSeal

V veliko posodo za zrna lahko shranite do 300 g 
svežih zrn in se ponaša s posebno zatesnitvijo 
AromaSeal za dolgotrajno svežino kavnih zrn.
Značilnosti
SM6582/30

* 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.
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Dodatna oprema
• Priloženo: Measuring scoop, Water hardness test 

strip, Grease Tube, Milk container, Milk Tube, 
AquaClean filter

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

Tehnične specifikacije
• Napetost: 230 V
• Dolžina kabla: 120 cm
• Barva: Zelenkasto kovinska
• Frekvenca: 50 Hz
• Prostornina vrčka za mleko: 0,6 L
• Vrsta grelnika: Stainless steel boiler
• Zmogljivost zbiralnika za vodo: 1,8 L
• Zmogljivost posode za ostanke kave: 12 serv
• Vrsta vrčka: Milk Container Plastic Lid
• Prostornina za kavna zrna: 300 g
• Posoda za ostanke: Frontal access
• Zbiralnik za vodo: Frontal access
• Združljivost filtra: AquaClean
• Največja višina skodelice: 150 mm
• Kapaciteta pladnja za kapljanje: 500 ml
• Tlak črpalke: 15 bar

Splošne specifikacije
• Rešitve za mleko: External milk carafe
• Deli primerni za pomivanje v pomivalnem stroju: 

Drip tray & grid, Milk container & lid, HygieSteam 
container & holder, Coffee Grounds Container, 
Measuring scoop

• Prilagajanje posameznih napitkov: Aroma Strength, 
Coffee Quantity, Milk Quantity, Water Quantity, 
Drink Temperature, Foam Amount, ExtraShot

Država porekla
• Izdelano na: Romuniji
• Zasnovano v: Italiji

Prilagoditev
• Uporabniški vmesnik: Touch Icons Display
• Uporabniški profili: 6, plus guest

Prilagajanje
• Nastavitve za moč arome: 5
• Dolžina kave in mleka: Adjustable
• Nastavitve mlinčka: 12
• Nastavitev arome pri predkuhanju: Yes
• Nastavitve temperature: 3

Različni
• Napitki: Espresso, Coffee, Americano, Cappuccino, 

Latte Macchiato, Caffe Latte, Caffè crema, 
Ristretto, Espresso Lungo, Espresso Macchiato, 
Italian Cappuccino, Café au Lait, Flat White, Travel 
Mug, Milk froth, Warm Milk, Hot water

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

Druge značilnosti
• Snemljiva kuhalna enota: Yes
• Tesnilo za aromo: yes

Druge funkcije
• Samodejno spiranje in vodeno odstranjevanje 

vodnega kamna: Yes
• LED-osvetlitev dulca: Yes
• Grelnik za hitro segrevanje: Yes

Površina
• Material glavnega ohišja: Plastika

Servis
• 2-letna mednarodna garancija: Yes

Trajnost
• Embalaža iz materialov, ki jih je mogoče reciklirati: 

> 95 %

Prijaznost do okolja
• Nastavitev ECO: Yes
• Energetska oznaka: B-class
• Poraba energije pri pripravi kave: 1500 W
• Poraba energije v stanju pripravljenosti: &lt; 0,5 W
•
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Popolnoma samodejni espresso kavni aparat
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