DUTCH

ZO MOOI EN BETROUWBAAR ALS U
VERWACHTTE
Het vraagt moed om een machine die zo betrouwbaar is als de klassieke
Saeco Idea te willen veranderen, een model dat bekend staat om zijn kracht
en werkcapaciteit, maar we zijn erin geslaagd. Niet alleen omdat we het
aandurven, maar omdat we geloven in voortdurende verbetering.
Idea Restyle ziet er nu nog eleganter en moderner uit, met een piekfijne
afwerking en kwaliteitsmaterialen - wat het meer dan verdiende. Het nieuwe,
smalle en aanpasbare design maakt van de Idea Restyle een mooie, veelzijdige
professionele machine, geschikt voor alle omgevingen, of die nu klassiek,
modern of vintage zijn.
Maar daar houdt het niet op.
Met de hulp van de technologie en ervaring van Saeco hebben we de Idea
nog meer gemoderniseerd en gebruiksvriendelijker gemaakt met behulp van
de nieuwe, intuïtieve, volledig uitgeruste en prachtig afgewerkte interface.
De Idea Restyle lijn bestaat uit verschillende modules: Cappuccino, Duo,
Power Steam, Luxe, Coffee, Milk en Cups.
Idea Restyle is zonder twijfel de beste keuze als u zoekt naar een hoogst
professionele machine die aantrekkelijk oogt.

OVERAL OP ZIJN PLAATS.
Het nieuwe design van de Idea Restyle, met de traditionele look
herbekeken door een minimalistische, hedendaagse bril, maakt van
een typische professionele machine het perfecte voorwerp om overal
te worden geplaatst, van drukke eventcatering tot moderne, elegante hotels.
Idea Restyle vindt het perfecte evenwicht tussen kwaliteit en prestaties,
een machine die de efficiëntie van de voorgaande versie heeft
behouden en een toets toevoegt in elke omgeving waar schoonheid
naast gebruiksvriendelijkheid ook vereist is.
De mogelijkheid om verschillende machines modulair samen te voegen,
maakt de machine flexibel in gebruik en eenvoudig te monteren, zelfs
in de meest veeleisende contexten.
De kwaliteit van dit product wordt steeds gegarandeerd door
gebruik te maken van materialen van topkwaliteit en oplossingen die
voortkomen uit de intensieve onderzoeksactiviteit van Saeco, een
bedrijf dat er altijd voor streeft om producten te ontwikkelen voor
een veelvoud aan professionele activiteiten.

Verandering van Idea Vooral de zijpanelen, die nu plat zijn, verkleinen
de afmetingen vooraan en maken het mogelijk verschillende machines
op een rij te plaatsen, in functie van de vereisten. Bovendien kan dit
gebeuren zonder ook maar iets te moeten demonteren of speciale
accesoirekits te gebruiken.
Dat wil zeggen: eenvoudig, rationeel gebruik van de ruimte en een
snelle opstelling. Het is de droom van al wie in de voedingsindustrie actief is.
De Idea Restyle wordt geleverd in de elegante Classic Black
uitvoering, met de nieuwe, optionele verwisselbare zijpanelen: de
look van de machine aanpassen aan de omgeving was nog nooit zo gemakkelijk.
Creëer je eigen sfeer met de verschillende kleurentinten en een
aantrekkelijk houtachtig effect, voor een toets moderne elegantie.

Classic Black *

Style Wood **

Minimal White **

Creative Blue **

Passion Red **

* Standaard versie
** Set van 2 zijpanelen verkocht als toebehoren

www.saecoprofessional.com/idearestyle

EENVOUDIGE KEUZE: EEN
AANRAKING VOLSTAAT.
Idea Restyle wordt technologisch en gebruiksvriendelijk dankzij
modernere technologie, net als alle professionele machines van
Saeco.
Aandacht voor detail, afwerking van topkwaliteit en een zeer
elegante en intuïtieve grafische interface maken uw ontspannende
pauzes en de bereiriding van uw favoriete drankje nog aangenamer.
De nieuwe gebruikersinterface is erg aantrekkelijk en ergonomisch,
dankzij de capacitieve aanraaktoetsen met achtergrondverlichting en
een 3,5” kleurenschermpje. Daarmee kunt u uw favoriete drankje
eenvoudig programmeren door de toetsen met een vinger aan te
raken, waardoor het gebruik van de Idea Restyle een alomvattende
en rustgevende ervaring is.
Door de mogelijkheid om bepaalde drankjes uit te sluiten via het
programmeermenu, kan de machine ook dienen voor self-service:
dit is de perfecte oplossing om het gebruik te beheren en te
vereenvoudigen op drukke locaties.

EVOLUTIE WORDT REVOLUTIE.
ONEINDIGE CREATIVITEIT VOOR
UW DRANKJES.
Laat uw fantasie de vrije loop. Vanaf nu biedt de Idea Restyle
oneindige mogelijkheden om uw drankje of recept te creeëren.
De verschillende combinaties van ingrediënten en de mogelijkheid
om de verschillende elementen van de Idea Restyle tegelijkertijd in
te schakelen, maken het voor de gebruiker mogelijk om ter plaatse
persoonlijke recepten naar zijn eigen smaak te bereiden.
De hoogwaardige prestaties van de Idea Restyle Cappuccino, de
verwijderbare en afspoelbare zetgroep, de grote capaciteit van het
koffiereservoir, 2.1 kg, en van de koffiegruislade, de mogelijkheid
om koffie te bereiden en tegelijkertijd melk, warm water en stoom
maken de nieuwe Idea een koploper in de markt.
Idea Restyle Cappuccino komt uitgerust met de geïntegreerde
professionele cappuccinatore, die zelfreinigend is na elke bereiding
en waarbij het mogelijk is om koffie en melk tegelijkertijd te bereiden
of volgens een ingestelde volgorde.
Melk wordt rechtstreeks uit de verpakking gehaald (die in de
melkkoelingsmodule kan worden gezet) en omgevormd tot een
romige melkschuim of 4 verschillende gemengde melk/koffiedrankjes.
De dubbele boilers, voor koffie en warm water/stoom, de drie
hydraulische circuits, ze maken van de nieuwe Idea de perfecte
machine voor werk-intensieve omgevingen, zonder teniet te doen
aan een uitstekend eindproduct.

Modules Melk

Modules koffie + Melk

DE MODULES

Idea Restyle Cappuccino

Idea Restyle Duo

Idea Restyle Power Steam

Idea Restyle Luxe

Idea Restyle Coffee

Koffie en verse melk drankjes

Koffie en verse melk drankjes

Koffie en verse melk drankjes

Koffie drankjes

Koffie drankjes

1 Koffiebonenreservoir

2 Koffiebonenreservoirs

1 Koffiebonenreservoir

1 Koffiebonenreservoir

1 Koffiebonenreservoir

1 koffiemolen

2 koffiemolens

1 koffiemolen

1 koffiemolen

1 koffiemolen

Afzonderlijk warm waterpijpje (rechts)

Afzonderlijk warm waterpijpje (rechts)

Afzonderlijk warm waterpijpje (rechts)

Afzonderlijk warm waterpijpje (rechts)

Mogelijkheid om gemalen koffie te gebruiken

Apart Stoompijpje (links)

Apart Stoompijpje (links)

Apart Stoompijpje (links)

6 selecties (espresso x 2, koffie x 2 inbegrepen)

Mogelijkheid om gemalen koffie te gebruiken

12 selecties (espresso x 2, koffie x 2 inbegrepen)

Apart stoompijpje (links), automatische verdeling bij
geprogrammeerde temperatuur

Mogelijkheid om gemalen koffie te gebruiken

Gemakkelijke one-touch drankselectie en programmering
van het apparaat

12 selecties (espresso x 2, koffie x 2 inbegrepen)
Gemakkelijke one-touch drankselectie en programmering
van het apparaat
Simultane productie van koffie, melk, warmwater en stoom
Mogelijkheid om eerst de melk dan de koffie te verdelen,
of omgekeerd, of melk en koffie tegelijkertijd (High Speed
Cappuccino)

Gemakkelijke one-touch drankselectie en programmering
van het apparaat
Simultane productie van koffie/melk, warmwater en stoom
Mogelijkheid om eerst de melk dan de koffie te verdelen,
of omgekeerd, of melk en koffie tegelijkertijd (High Speed
Cappuccino)

Mogelijkheid om gemalen koffie te gebruiken
12 selecties (espresso x 2, koffie x 2 inbegrepen)
Gemakkelijke one-touch drankselectie en programmering
van het apparaat
Simultane productie van koffie/melk, warmwater en stoom
Mogelijkheid om eerst de melk dan de koffie te verdelen,
of omgekeerd, of melk en koffie

7 selecties (espresso x 2, koffie x 2 inbegrepen)
Gemakkelijke one-touch drankselectie en programmering
van het apparaa
Simultane productie van koffie, warmwater en stoom

IDEA RESTYLE CAPPUCCINO. EEN BLIK VAN DICHTBIJ.
Zelfreinigende automatische
cappuccinatore

Uittrekbare koffiegruislade
met grote inhoud

Koffiebonenreservoir
met grote inhoud

3 hydraulische
circuits

Koppenverwarmer In de hoogte
verstelbare
koffiedispenser

Apart
Stoompijpje

Optie gemalen
koffie

Verwijderbare en
afspoelbare zetgroep

Capacitieve interface met
achtergrondverlichting en 3,5”
kleurenschermpje

Afzonderlijk warm
waterpijpje

CREËER JOUW STIJL MET DE 5 NIEUWE KLEUREN.

MINIMAAL IN OMVANG, MAXIMAAL MODULAIR.

Idea Restyle Cappuccino
Classic Black *

Style Wood **

Idea Restyle Cappuccino + Idea Restyle Milk

Minimal White **

Idea Restyle Luxe + Idea Restyle Cups + Idea Restyle Cappuccino + Idea Restyle Milk
Creative Blue **

* Standaard versie
** Set van 2 zijpanelen verkocht als toebehoren

Passion Red **

TECHNISCHE GEGEVENS

Structurele specificaties
Afmetingen (w x h x d)
Gewicht
Elektrische specificaties
Voeding
Max. opgenomen vermogen
Waterspecificaties
Inhoud water/stoomboiler
Inhoud koffieboiler
Gearticuleerd stoompijpje uit roestvrij staal
Warmwaterpijpje uit roestvrij staal
Wateraansluitingen
Standaard watertoevoer
Watertoevoer optioneel
Wateraansluiting
Capaciteit
Capaciteit van koffiebonenreservoir
Capaciteit koffiegruislade
Overige specificaties
Voorbereiding van 2 kopjes tegelijkertijd
Simultane verdeling van dranken, heet water en stoom
Koffiemolen uitgerust met 64mm keramische maalschijven
Automatische cappuccinatore
Zetgroep
In de hoogte verstelbare koffie-uitloop
Instelbare koffiemolen
Elektronisch voorzetsysteem
Instelbare hoeveelheid koffiebonen
Instelbare hoeveelheid melk
Instelbare hoeveelheid water
Instelbare kopjesinhoud
Mogelijkheid om extra water toe te voegen in koffie drankjes
Mogelijkheid om gemalen koffie te gebruiken
Voorverwarmingsplaat voor kopjes
Automatische kopjesteller
3,5” kleurenschermpje
Capacitieve aanraaktoetsen met achtergrondverlichting en kleureniconen
Aantal programmeerbare directe selectietoetsen
Aantal preselecties (met gemalen koffie)
Prestaties
Doorlopende stoomproductie (zonder damp)
Warmwaterproductie/uur (150 cc kopjes)
Koffievoorbereidingen/uur (30 cc kopjes)
Cappuccinovoorbereidingen/uur (150 cc kopjes)

Idea Restyle Cappuccino

Idea Restyle Duo

Idea Restyle Power Steam

Idea Restyle Luxe

Idea Restyle Coffee

410 x 720 x 545 mm
56.7 kg

410 x 720 x 545 mm
58.9 kg

410 x 720 x 545 mm
54 kg

410 x 720 x 545 mm
57.2 kg

410 x 720 x 545 mm
47 kg

208-220-230-240 V/50-60 Hz
3300 W

208-220-230 V/50-60 Hz
3300 W

220-230 V/50-60 Hz
3300 W

220-230 V/50-60 Hz
3300 W

220-230 V/50-60 Hz
1600 W

1.7 l
400 cc
•
•

1.7 l
400 cc
•
•

1.7 l
400 cc
• automatische verdeling bij geprogrammeerde temperatuur
•

1.7 l
400 cc
•
•

watertoevoer
pomp/ afzonderlijk waterreservoir kit
3/4“ (1-8 bar)

watertoevoer
pomp/ afzonderlijk waterreservoir kit
3/4“ (1-8 bar)

watertoevoer
pomp/ afzonderlijk waterreservoir kit
3/4“ (1-8 bar)

watertoevoer
pomp/ afzonderlijk waterreservoir kit
3/4“ (1-8 bar)

watertoevoer
pomp/ afzonderlijk waterreservoir kit
3/4“ (1-8 bar)

1 – 2.1 kg elk
100

2 – 2.1 kg elk
100

1 – 2.1 kg elk
100

1 – 2.1 kg elk
100

1 – 2.1 kg elk
100

•
•
1
•
9/14 gr (standaard) of 7/9 gr (optioneel)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
12
7

•
•
2
•
9/14 gr (standaard) of 7/9 gr (optioneel)
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
1
•
9/14 gr (standaard) of 7/9 gr (optioneel)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
12
7

•
•
1

•

9/14 gr (standaard) of 7/9 gr (optioneel)
•
•
•
•

9/14 gr (standaard) of 7/9 gr (optioneel)
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
7
3

•
•
•
•
•
•
•
6
3

•
400
150
60

•
400
150
60

•
400
150

150

•
•
•
12

•
400
150
60

400 cc

1

ACCESSOIRES MODULES
Idea Restyle Milk

Met de Idea Restyle Milk, met
compressor-koelingeenheid, is koude
melk voor op te schuimen altijd
voorhanden. De temperatuur kan
worden aangepast met de thermostaat
en wordt weergegeven op het display.
Daarnaast is de Idea Milk uitgerust met
een voorverwarmingselement.

Technische gegevens
Afmetingen (b x h x d) mm
410 x 650 x 545 mm
Gewicht
38 kg
Voeding
220-230-240 V/50-60 Hz
Energieverbruik
230 W
Voeding koeleenheid
70 W
Capaciteit koeleenheid
8L
Aanpassingsbereid temperatuur koeleenheid -15°C / 8°C
Ecologisch koelgas
R 134A

Idea Restyle Cups

Met de Idea Restyle Cups kunnen
tot 45 cups worden opgeslagen en
voorverwarmd op een minimale
oppervlakte. Deze module is daarmee
de perfecte toevoeging voor plekken
waar snel en regelmatig koffie bereid
moet worden. De Idea Restyle Cups
komt ook met een lade voor accessoires.

Technische gegevens
Afmetingen (b x h x d) mm 410 x 650 x 545 mm
Gewicht
32.5 kg
Materiaal draadmand
roestvrij staal
Voeding
100-208-230-240 V/50-60 Hz
Energieverbruik
320 W
Voorverwarmingsplaat vr kopjes 2 (afzonderlijke)
Draadmanden voor kopjes
2 (tot 45 kopjes)

OPLOSSINGEN DIE AAN UW
VERWACHTINGEN VOLDOEN.
Saeco ontwikkelt zijn projecten nu al verscheidene jaren in
partnerschap met belangrijke buitenshuiskoffiemakers.
De bereidheid van het bedrijf om steeds meer aan de noden van
de markt en de gebruikers te beantwoorden heeft geleid tot de
ontwikkeling van op maat oplossingen.
Bovendien ondersteunt het bedrijf zijn producten doorheen alle
ontwikkelings- en verkoopsfasen en nog daarna, dankzij zijn zeer
degelijke dienst na verkoop.
Saeco heeft ook een toegewijd team en een reeks online- en
offlinehulpmiddelen om de klant elke dag te ondersteunen met
informatie, technische vaardigheden, reserveonderdelen en
accessoires.
Saeco, uw ideale partner.

In overeenstemming met zijn beleid van progressief productontwerp behoudt SaGa Coffee zich het recht voor specificaties te wijzigen.

www.saecoprofessional.be

