Beschrijving
Aulika verwijst naar de lijn koffiemachines die zich
voornamelijk richt tot OCS en Horeca markten en waar
u de voortreffelijke kwaliteit van de Saeco technologie
volledig in terugvindt. Alle modellen bieden de beste
professionele oplossingen, zoals de grote capaciteit van
de water- en koffiereservoirs, alsook de professionele
certificaten; dit garandeert op zijn beurt de meest optimale
prestaties en de hoogste graad van betrouwbaarheid,
wat uiterst belangrijk is voor locaties waar een dagelijks
hoog koffieverbruik vastgesteld wordt. De brede grafische
display, voorzien om zowel iconen als tekst in verschillende
talen weer te geven, alsook de interface (voorzien van
grote en duidelijke selectieknoppen), zorgen voor een
machine die makkelijk te bedienen en te programmeren
is; het onderhoud en het reinigen is eenvoudig, omdat
alle onderdelen die regelmatig onderhoud nodig hebben,
verwijderbaar zijn. Aulika Office verdeelt zowel koffie
als heet water. De machine beschikt ook over een basis
met extra capaciteit voor het opvangen van koffiegruis.
Aulika behoort tot het Saeco gamma dat zich voornamelijk
richt tot de meest eisende in het buitenhuisverbruik
professionals.

Hoofdkenmerken
• Grote reservoirs voor professioneel gebruik (4 l water, 1 kg
koffiebonen)
• Gebruikersinterface met grafische display en drie rechtstreekse
selectieknoppen
• Afzonderlijk warm waterpijpje
• Uitgebreid programmeermenu in verschillende talen, met
mogelijkheid tot credit management
• Professioneel gecertificeerd krachtens norm 60335-2-75

Technische gegevens
Structurele specificaties
Afmetingen (b x h x d)
Gewicht
Frame
Onderstel
Kleur
Basis voor extra capaciteit van de
koffiegruislade
In de basis geïntegreerde lade voor
accessoires
Voedingsspanning
Geabsorbeerd vermogen
Watertoevoer
Wateraansluiting
Hydraulisch systeem
Boiler materiaal
Detail van de hydraulische circuitkenmerken
Koffiebonenreservoir
Watertank
Capaciteit afvalbak
Koffiemolen
Koffiezetgroep
Koffiedosering
Koffiemolen afstelling
Elektronische pre-infusie
Verstelbare hoogte van koffieverdeler
2 kopjes koffie tegelijkertijd
Warmwaterpijpje
Wisselwerking werktuig-denktuig
Grafisch display met iconen en
tekstboodschappen
Taalkeuze
Dranktypes kunnen verdeeld worden d.m.v.
rechtstreekse selectie
Aanpassing van de dranken
Programmering en instellingen
Programmeermenu
Ontkalkingscyclus
Instellingen voor waterfilter en waterhardheid
Krediet beheer (decounter)
Infraroodpoort
Sleutelvergrendeling voor de zetgroep
Sleutelvergrendeling voor de reservoirs
Maximale afgifte per uur
Warmwaterproductie/uur (150 cc kopjes)
Koffievoorbereidingen/uur (30 cc kopjes)
Goedkeuring
Goedkeuring volgens professionele norm
60335-2-75

Aulika Office
334 x 574 x 452 mm
23 kg
Metaal
Zwarte gematteerde metalen zij- en achterkant; zwarte gematteerde ABS frontpaneel, met roestvrijstalen rooster
Zwart
Standaard uitrusting* (metaal/zwart)
Neen
230 V/50 Hz
1300 W
Afzonderlijk waterreservoir
Neen
1 circuit (enkele pomp + enkele boiler)
Roestvrij staal
Hogedrukpompen met verstevigde silicone pijpen
1 voor 1 kg
1, verwijderbaar, Capaciteit 4 l
40
Met conische stalen maalschijven
Verwijderbaar en afspoelbaar
Manueel, van 6 tot 10 gr in 6 standen
Manueel, 8 standen
Ja
Ja (85-105 mm)
Ja
Apart
Ja
Ja
2 koffie, warm water
Ja
Ja
Semi-automatisch en aangestuurd
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
130
130
Ja

* Apart geleverd; door de installateur gemonteerd
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Ons bedrijf werkt voortdurend aan de verbetering van zijn productie. Het is dus mogelijk dat de esthetische eigenschappen en afmetingen, de technische gegevens, de uitrusting en toebe-horen nu en dan veranderen. Daarom behoudt de fabrikant zich het recht voor veranderingen aan te brengen zonder voorafgaande kennisgeving.

