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Beschrijving
Het nieuwe Aulika Evo-assortiment is een perfecte combinatie van
modern en geavanceerd ontwerp en robuuste, betrouwbare
technonlogie. De bewezen professionele technische oplossingen van het
Aulika-assortiment zijn geïntegreerd in een nieuwe capacitieve interface
met backlit-fotopictogrammen die een breed scala aan directe dranken
bieden.
Bovendien is de distributiezone van de verschillende Aulika Evo-modellen
uitgerust met blauwe en witte LED's die worden in- en uitgeschakeld na
de fasen voor het bereiden van dranken, wat een vleugje elegantie en
verfijning toevoegt.
Ten slotte zijn de water- en koffiebatterijen met een hoge capaciteit ook
opgenonmen in de Evo Focus- en Evo Black-modellen, de aanwezigheid
van een dubbel hydraulisch circuit voor Evo Focus en Evo Top HSC,
evenals functies zoals Evo Top HSC high-speed cappuccinon die nondig is
voor de bereiding van dranken op melkbasis, garanderen betrouwbare
prestaties, zelfs op plaatsen met een hoog dagelijks verbruik.
Het reinigen en onderhouden van het Aulika Evo-assortiment is
eenvoudig, dankzij de aanwezigheid van een complete set
onderhoudstoebehoren die bij de machines worden geleverd, inclusief
een waterfilter, smeervet en reinigingstabletten voor de infusie-zetgroep.

Aulika Evo is de nieuwe Saeco-reeks die voldoet aan de eisen van
koffieprofessionals buitenshuis.

Belangrijkste kenmerken
• Capacitieve backlit interface
• Foto-realistische drankpictogrammen
• Nieuwe materialen en afwerkingen
• Distributiezone verlicht door LED's
• Bijgeleverde accessoires en onderhoudsset

Technische gegevens
Structurele specificaties

Afmetingen (l x h x p)
Gewicht
Kleur
Koffiebonenreservoir met extra capaciteit
Geïntegreerde toebehorenschuif

Aulika Evo
Top HSC

Aulika Evo
Office

334 x 574 x 452 mm
22 kg

334 x 574 x 452 mm
22 kg

black - blue paint vooraan

black - blue paint vooraan

standaard uitrusting (black ABS)
standaard uitrusting

standaard uitrusting (black ABS)
standaard uitrusting

230 V/50 Hz
1400 W

230 V/50 Hz
1400 W

Aulika Evo
Focus
334 x 380 x 452 mm
14 kg
black, silver paint op de
verdeelneus
Neen
Neen

Aulika Evo
Black
334 x 380 x 452 mm
14 kg
black, silver paint op de
verdeelneus
Neen
Neen

Electrische kenmerken

Hydraulisch systeem
Warm water / stoom
Water specificaties
Hydraulisch systeem
Warm water / stoom
Water aansluiting
Watertoevoer
Aansluiting watertoevoer
Capaciteit
Koffiebonenreservoir
Waterreservoir
Koffiedik opvangbak

2 circuits
(dubbele boiler + dubbele pomp)
autonoom
Autonoom reservoir(Versie Evo
Top HSC) – op waterleiding
(versie Evo Top HSC RI)
Ja,eigen aan de versie
1 kg
4l
40

230 V/50 Hz
1400 W

230 V/50 Hz
1400 W

autonoom

2 circuits
(dubbele boiler + dubbele pomp)
autonoom

Autonoom reservoir

Autonoom reservoir

Autonoom reservoir

Neen

Neen

neen

1 kg
4l
40

500 gr
2.5 l
18

500 gr
2.5 l
18

Enkel circuit

Enkel circuit
autonoom

Andere specificaties

PinlessWonder,
Volledig automatisch,
gemonteerd op de neus van
het toestel
ja
Stalen conische bladen
manueel, 7 niveaus
manueel, van 6 tot 10 gr
in 6 stappen
Ja

Neen

Ja

Neen

Neen
Stalen conische bladen
manueel, 7 niveaus
manueel, van 6 tot 10 gr
in 6 stappen
Ja

Neen
Stalen conische bladen
manueel, 7 niveaus
manueel, van 6 tot 10 gr
in 6 stappen
Ja

neen
Stalen conische bladen
manueel, 7 niveaus
manueel, van 6 tot 10 gr
in 6 stappen
Ja

Simultane verdeling 2 bekers

Neen

Neen

Neen

Neen

Aanpasbare hoogte koffieverdeler
Mogelijkheid gebruik latte
macchiato glazen (14 cm)
Interfaces

Ja(85-105 mm)

Ja(85-105 mm)

Ja(85-105 mm)

Ja(85-105 mm)

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Neen

Ja

Neen

Neen

Neen

Ja

neen

Cappuccinatore

High Speed Cappuccino
Koffiemolen
Instelling koffiemolen
Annpassing intensitei koffie
Electronische pre-infusie

Grafisch display met iconen en
tekstberichten
One touch cappuccino /
latte macchiato
Betaalsystemen
Compatibel met betaalsystemen
Mogelijkheid om cappuccinatore
aan de linker- of recherzijde te
installeren

Neen

Ja

Ja

Ja

Neen
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