Beschrijving
Aulika is een professionele automatische machine bestemd
voor de kantoormarkt, en is de uitdrukking van de hoge
kwaliteit van de Saeco-technologie.
Ze is uitgerust met een brouweenheid met pre-infusie en
elektronische regeling van koffie in de beker.
Ze is ook uitgerust met de functie “één-toets-melkverdeler”,
die compatibel is met de koffievereisten, en met een
stoompijpje.
Aulika wordt bediend via een toetsenpaneel met
rechtstreekse selectie, met een gemakkelijk af te lezen display.
Aulika kan zowel autonoom werken als in een versie met
aansluiting op de waterleiding.

www.aulika.com

Belangrijkste eigenschappen
• Reservoirs met hoge capaciteit voor professioneel gebruik
• 8 selectietoetsen met rechtstreekse selectie van 5 soorten
dranken
• Eenvoudig, intuïtief display
• “Eén-toets- functie“ om een cappuccino en/of latte te
maken met één druk op de knop
• Stoompijpje
• Installatie van waterfilter en mogelijkheid om de
waterhardheid in te stellen
• Mechanische regeling van de maalbladen
• Roestvrijstalen voorkant en bovenpanelen
Eigenschappen
De machine wordt geleverd met een autonome tank van 4 liter en
een afvalbakje voor koffiegruis waarin tot 40 porties koffiegruis kunnen.

Technische gegevens
Structurele eigenschappen
Afmetingen (l x h x d)
Gewicht
Framemateriaal
Chassismateriaal
Waterreservoir

Aulika
334 x 574 x 452 mm
23 kg
metaal
ABS
afneembaar

Elektrische eigenschappen
Stroomtoevoer
Geabsorbeerd vermogen

230-240/50 Hz - (120-220V/60 Hz)
1400 W

Hydraulische eigenschappen
Boiler
Boilermateriaal
Ronddraaiend stoompijpje

2
roestvrij staal
•

Wateraansluitingen
Aansluiting op waterleiding
Watertoevoer

3/4’’
op de waterleiding aangesloten of autonome tank

Overige eigenschappen
Prestaties
Watertank
Reservoir voor koffiebonen capaciteit
Watertank capaciteit
Afvalbakje voor koffiegruis capaciteit
Koffiemolen met stalen kegelvormige maalbladen
Afneembare koffiegroep
In de hoogte verstelbare koffiedispenser
Aanpassing van maalfijnheid
Elektronische pre-infusie
Aanpassing van koffiedosis
Automatische cappuccinatore
Digitaal display
Automatische ontkalkingscyclus
Simultane aflevering van 2 bekers koffie
Aantal selecties
Aantal preselecties

1
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1 kg
4l
40
•
van 6 g tot 10 g
•
•
•
•
•
5“
•
•
5
1

Prestaties
Warmwaterproductie/uur (beker 150 cc)
Koffieproductie/uur (beker 30 cc)

130
130
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