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Cristallo Evo 400
Omschrijving
Hier is de nieuwe Saeco Evo-lijn. Deze succesvolle lijn van
warme dranken apparaten heeft een volledig nieuw design, met
aluminium inlegstukken, een moderne en decoratieve vormgeving
en een nieuw kleurendisplay.
Cristallo Evo 400, de vrijstaande warmedrankautomaat die
is ontworpen en ontwikkeld voor minder onderhouds- en
servicebeurten, evolueert en vernieuwt zijn look; zijn prestaties
zijn verbeterd dankzij de innovatieve Gran Gusto-technologie (in
de versie 7 g Espresso), die een echte Italiaanse espresso zet, ook
met slechts 6 g gemalen koffie. Het verlichtingssysteem met LEDlampjes verlaagt het stroomverbruik.
Het apparaat heeft 5 reservoirs en kan tot 42 verschillende
dranken zetten.
Cristallo Evo 400: Een hart voor koffie.
Belangrijkste kenmerken
• Nieuwe boilers (300/600 cc)
• Nieuwe koffiemolen
• Zetgroep met Gran Gusto-systeem + Kit Gran Gusto 6 gram
• Nieuwe Gran Gusto-hydraulica
• Nieuwe op zijde gedrukte afbeeldingen voor de bovenste en
onderste panelen
• Gemakkelijk aanpasbare voorpanelen met achtergrondverlichting
• Nieuw capacitief toetsenbord met achtergrondverlichting
• 5 poederbakken voor instantproducten
• Geeft automatisch bekers (tot 400), suiker en roerstaafjes af
•
Kantelende hoofdplaat om rechtstreekse toegang tot alle
interne onderdelen mogelijk te maken (Saeco Tilting Plate)
• Mogelijkheid om 3 betaalsystemen naast elkaar op de deur te
installeren (Saeco 3 Way Pay)

• Aanvaardt de meest gebruikte parallelle en seriële MDB-, BDVen Executive-betaalsystemen (mogelijke Master and Slaveconfiguraties)
• Nieuw poederverdeelsysteem Saeco Easy Dry V2
• Aanpasbare instellingen
• Machineconfiguratie met IèS-software
• Zacht sluitende compartimentsdeur
• Geïntegreerde USB-poort
Accessoires
• Autonome waterreservoir kit
• Timer kit
• Mixer kit voor vervanging van de theespiraal door instant mixer
• Warm water kit
• Validator kit
• Eva-Dts-kit
• Cristallo Evo 600 Master kit
• Bekeruitgifte verlichtings kit
• Achtergronds verlichtings kit
• Munt gleuf kit met antiblokkeerfunctie
• Beker sensor kit
Gebruikersinterface
• Toetsenbord met 16 knoppen met rechtstreekse toegang voor
drankselectie
• 4 preselectietoetsen: optie +/-suiker, deca en geen beker
• Kleur 3.5” grafisch display

Technische gegevens
Structurele specificaties
Afmetingen (b x h x d)
Gewicht
Elektrische specificaties
Stroomtoevoer
Stroomverbruik
Waterspecificaties
Boilermateriaal
Wateraansluitingen
Wateraansluiting
Watertoevoer
Losstaande watertank
Overige specificaties
Bekers (h 70 mm)
Bekers type ø
Roerstaafjes
Beschikbare roerstaafjes
Koffiebonenreservoir
Reservoir voor instantproducten
Suikerbakje
Aantal selecties
Aantal preselecties
Mixers
Zetgroep
Inhoud van de reservoirs
Koffiebonen
Oploskoffie
Melk
Chocolade
Thee
Gerst

Technische specificaties
• Bakken en reservoirs in polypropyleen dat geschikt is om contact
te komen met levensmiddelen
• Voorverwarmingssysteem voor de zetgroep
• Kantelende hoofdplaat
• Alarm wanneer het water, de koffie of de bekers op zijn
• Aanpasbare roerstaafjesdispenser
• Elektronisch gestuurde boilertemperatuur
• Afzuigventilator die intern vocht absorbeert en bijkomende stoomafzuigventilator voor de afgiftezone

Cristallo Evo 400
580 x 1700 x 670 mm
120 kg
230 V/50 Hz - 120 V/60 Hz
1450 W
brons (300-600 cc)
3/4’’ (1–8 bar)
Standaard : watertoevoer - facultatief: autonoom waterreservoir
1 of 2 reservoirs van 15 liter
400
70 of 73 mm
400
90 – 105 – 115 mm
1
5
1
16
4
4
7 g (Gran Gusto-systeem) of 9 g
3,5 kg
1 kg
2.5 kg
3 kg
3 kg
3 kg

• Afneembare bekerdispenser voor gemakkelijk reinigen en controle
• Elektromagnetische trilpomp van 60 W
• Anti-overstroom beveiliging met luchtonderbreking
• Vereenvoudigde fout reset
• Veiligheidsklep van de boiler
• Algemeen veiligheidsrelais voor 24 V-onderdelen
• Thermische uitschakeling op alle toestellen op netspanning
• Met EG-, Demko- en CSA-goedkeuring

Corallo 1700
+
Cristallo Evo 400

Saeco Benelux - 33 rue de Verdun – 92 150 Suresnes Frankrijk - Tel.: +33 1 47281811 - Fax: +33 1 47281791
saecofrance@philips.com – www.saecovending.be
Overeenkomstig zijn beleid van progressief productontwerp behoudt Saeco Vending zich het recht voor specificaties te wijzigen.

Corallo 1700 Slave
+
Cristallo Evo 400

