Kávovary Saeco automatické
Řada Profi
Aulika s pevným připojením na vodu
Kávovar Aulika s pevným připojením na vodu je druhým členem
v řadě automatických kávovarů Saeco. Jedná se o vysoce kvalitní
kávovar, který je určen pro profesionální využití. Krom jiných
předností nabízí i funkci One Touch - možnost přípravy mléčných
specialit pomocí jednoho stisknutí tlačítka. Model lze připojit k
pevnému vodovodnímu řadu, což ocení hlavně frekventované
provozy.
Hlavní přednosti:
možnost připojení na vodovodní řad
vysoký obsah zásobníku pro profesionální využití
8 tlačítek pro výběr z pěti druhů nápojů
jednoduché intuitivní ovládání
funkce One touch
instalace vodního filtru a možnost nastavení tvrdosti vody
mechanické nastavení mlýnku
provedení nerez

Aulika MID
Kávovar Aulika MID je model z roku 2013. Jedná se o vysoce
kvalitní kávovar, který je určen pro profesionální využití. Model
Aulika MID je nejmenší z řady Aulika, díky absenci podstavné
báze. Hodí se proto do prostorů, kam se klasická Aulika
nevejde. Povrchový materiál je matný a hrubý na dotek. Model
MID je bez pevného připojení na vodu.
Hlavní přednosti:
Vysoký obsah zásobníku pro profesionální využití.
8 tlačítek pro výběr z pěti druhů nápojů.
Jednoduché intuitivní ovládání.
Menší rozměry oproti klasické verzi.
Instalace vodního filtru a možnost nastavení tvrdosti vody.
Mechanické nastavení mlýnku.

Aulika Focus (Royal One Touch)
Aulika Focus je profesionální automatický kávovar
vhodný pro náročný provoz se standardním vysokým
výkonem po celý den. Disponuje velkokapacitními
kontejnery.
Hlavní přednosti kávovaru Aulika Focus:
nahřívání šálků
ergonomické řešení pro každodenní používání
funkce one touch - výběr nápoje stitsknutím jednoho nápoje
snadná údržba
automatické čištění
kapučinátor lze mýt v myčce
nastavitelné množství kávy
dva bojlery na rychlou páru

Royal Office
Royal Office je díky své uživatelské přátelskosti a
jednoduchosti na údržbu ideálním kávovarem do
menších kanceláří a malých veřejných prostranství. Dá
se k němu pořídit podstavec se zásobníkem na použitou
kávu a s místem pro uschovávání kelímků, cukříků a
míchátek. Lze k němu též připojit základní, nevracecí
mincovníky.
Hlavní přednosti kávovaru Royal Professional:
Saeco centrální jednotka - špičkové espresso, jednoduchá údržba
nastavitelná dávka kávy na porci - 6-9 g
uzamykatelné hlavní části stroje
6-ti místné heslo pro ochranu programovatelných funkcí
nulovatelná oddělená počítadla vydaných káv a vody
široká škála nastavení
jednoduché ovládání a údržba

Lirika
Kávovar Lirika je novinkou druhé poloviny roku
2013. I přes své malé rozměry a absenci počítadla se
řadí mezi profesionální automatické kávovary řady
Saeco. Kreditní systém umožňuje provozovateli plnou
kontrolu nad provozem kávovaru.
Hlavní přednosti:
• Malé rozměry vhodné do stísněných prostor a
kanceláří.
• Jednoduché intuitivní ovládání.
• Možnost omezení počtu vydaných porcí.
• Instalace vodního filtru a možnost nastavení tvrdosti
vody.
• Mechanické nastavení mlýnku.
• Je možné připojit externí kapučinátor.

Lirika Plus
Kávovar Lirika Plus je novinkou druhé poloviny roku
2013. Řadí se mezi profesionální automatické
kávovary řady Saeco. Je vybaven počítadlem a
vestavěným kreditním systémem, který umožňuje
provozovateli plnou kontrolu nad provozem kávovaru.
Dále kávovar umožňuje volbu síly kávy.
Hlavní přednosti:
• Malé rozměry vhodné do stísněných prostor a
kanceláří.
• Jednoduché intuitivní ovládání.
• Možnost omezení počtu vydaných porcí.
• Instalace vodního filtru a možnost nastavení tvrdosti
vody.
• Jednotné počítadlo porcí kávy.
• Mechanické nastavení mlýnku.
• Je možné připojit externí kapučinátor.

Idea Duo
Idea Duo je vlastně vylepšený kávovar Idea Cappuccino.
Opět se jedná o plněautomatický kávovar určený do
všech zátěžových provozů s požadavkem na vysoký
výkon. Na rozdíl od Idey Cappuccino ovšem obsahuje 2
zásobníky na kávu a 2 mlýnky a tudíž nabízí možnost
používat 2 druhy kávových zrn ve stejnou chvíli. Idea
osahuje integrovaný profesionální kapučinátor - káva a
mléko či mléčná pěna jsou vydávány zároveň. Mléko je
jednoduše přiváděno z externího zdroje (kontejner,
krabice,...) a je zpěněno pro přípravu až 4 předvolených
mléčných specialit. Kapučinátor se navíc po každém
použití sám pročistí. Vybavena dvěmi bojlery (pro kávu
a horkou vodu) a třemi nezávislými vodními okruhy Idea
Cappuccino umožňuje výdej kávy, horké vody a páry ve
stejný okamžik. Ideu lze také doplnit rozšiřujícími
moduly Idea Cups a Idea Milk a tím ještě její funkčnost a
výkonost zvýšit.
Hlavní přednosti kávovaru Idea Duo:
Saeco centrální jednotka - špičkové espresso, jednoduchá údržba
nastavitelná dávka kávy na porci - 6-9 g
okamžitý a nepřetržitý výdej horké páry
automatický kapučinátor
předehřívací plocha na šálky
široká škála nastavení
Produkce horké vody/hod (150 ml šálek) - 400
Produkce kávy/hod (30 ml šálek) - 150
Počet kapučín/hod (150 ml šálek) - 60
2 mlýnky se 64 mm keramickými mlecími kameny
vyjímatelné mlýnky pro jednoduchou údržbu

Idea Cappuccino
Idea Cappuccino je špičkový plněautomatický kávovar
určený do všech zátěžových provozů s požadavkem na
vysoký výkon. Idea osahuje integrovaný profesionální
kapučinátor - káva a mléko či mléčná pěna jsou
vydávány zároveň. Mléko je jednoduše přiváděno z
externího zdroje (kontejner, krabice,...) a je zpěněno pro
přípravu až 4 předvolených mléčných specialit.
Kapučinátor se navíc po každém použití sám pročistí.
Vybavena dvěmi bojlery (pro kávu a horkou vodu) a
třemi nezávislými vodními okruhy Idea Cappuccino
umožňuje výdej kávy, horké vody a páry ve stejný
okamžik. Ideu lze také doplnit rozšiřujícími moduly
Idea Cups a Idea Milk a tím ještě její funkčnost a
výkonost zvýšit.
Hlavní přednosti kávovaru Idea Cappuccino:
Saeco centrální jednotka - špičkové espresso, jednoduchá údržba
nastavitelná dávka kávy na porci - 6-9 g
okamžitý a nepřetržitý výdej horké páry
automatický kapučinátor
předehřívací plocha na šálky
široká škála nastavení
Produkce horké vody/hod (150 ml šálek) - 400
Produkce kávy/hod (30 ml šálek) - 150
Počet kapučín/hod (150 ml šálek) - 60
mlýnek se 64 mm keramickými mlecími kameny

