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Beschrijving
Saeco Lirika is het nieuwste juweel voor de OCS en kleine
horecaomgeving.
Het apparaat is gemakkelijk te gebruiken/onderhouden dankzij
het grote display met duidelijke boodschappen en iconen, en
een grote capaciteit voor semiprofessionele toepassingen.
U kunt er zowel een espresso als een kop gewone koffie
mee maken, en het geeft ook heet water en stoom via een
autonoom pijpje. Met de pannarello (stoomhuls) maakt u in een
handomdraai een romige cappuccino of een latte macchiato.
Lirika verenigt het beste van de Saeco-knowhow: verwijderbaar
zetsysteem (met aromaselectie voor het Plus-model), prebrewing, boilers van A-klasse, keramische molens.
Geniet van uw espressospecialteiten, gemaakt met verse
bonen, gemakkelijk te bereiden en geserveerd zoals in het beste
Italiaanse café.

Main features
• Saeco-zetsysteem, met instelbare hoogte (Plus-versie)
•	Ultramoderne interface: grafisch display in drie kleuren met
duidelijke knoppen
• Uitgebreid programmeermenu, gemakkelijk in te stellen
• Professionele homologatie
• Grote capaciteit: 2,5 l water, 500 g koffiebonen

Saeco is a trademark of the Philips Group

Technische gegevens

Lirika

Lirika Plus

215 x 381 x 430 mm

215 x 381 x 430 mm

Structurele specificaties
Afmetingen (b x h x d)
Gewicht

7 kg

7 kg

zwart ABS met metalen rooster

zilver geverfd ABS met metalen rooster

verwijderbaar

verwijderbaar

Stroomtoevoer

230 V/50 Hz

230 V/50 Hz

Energieverbruik

1850 W

1850 W

Behuizingsmateriaal
Waterreservoir
Elektrische specificaties

Waterspecificaties
Boiler
Geleed warmwater-/stoompijpje
Pompdruk

roestvrij staal

roestvrij staal

•

with pannarello

15 bar

15 bar

autonoom waterreservoir

autonoom waterreservoir

Wateraansluitingen
Watertoevoer
Overige specificaties
Grafisch display met 3 kleuren

•

•

•

toegang met speciaal daarvoor bedoelde
knop

Capaciteit van het koffieboonreservoir

500 g

500 gr

Capaciteit van het waterreservoir

2,5 l

2,5 l

Capaciteit afvalbak

15

15

Verwijderbare lekbak

•

•

keramische molens

keramische molens

Verwijderbaar zetsysteem

•

•

Elektronische pre-brewing

•

•

Instelbare maalfijnheid

•

•

nee (8 g)

ja
(licht 6,5, medium 8, sterk 10)

70-145 mm

70-145 mm

Programmeermenu

Molen

Instelbaar koffiearoma
In de hoogte verstelbaar koffiepijpje
Ontkalking

manueel

manueel

Melkopschuimer voor cappuccinomondstuk

facultatief

facultatief

Gelijktijdige bereiding van 2 kopjes

•

•

Aantal selecties

4

4

Professionele certificatie (60335-2-75)

•

•

Saeco France - 33, rue de Verdun - 92150 Suresnes - Tél. : 01 47 28 18 11 - Fax : 01 47 28 17 91
saecofrance@philips.com - www.saecovending.fr
Comme notre entreprise ne cesse d’améliorer ses produits, leurs caractéristiques esthétiques, dimensions, caractéristiques techniques, équipements et accessoires peuvent varier. Le
fabricant se réserve donc le droit d’apporter toute modification sans préavis.

