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SAECO LIRIKA One Touch Cappuccino 

który przygotowuje  jednocześnie dwie kawy espresso, a przy użyciu jednego przycisku 

popularne cappuccino, latte macchiato oraz inne Twoje ulubione kawy mleczne.

ekspres mocny i łatwy w obsłudze

 

Lirika One Touch Cappuccino może zasysać 

mleko z dowolnego pojemnika, np. prosto z 

kartonika. Funkcja MINI-CLEAN pomaga w 

utrzymaniu w czystości systemu 

spieniającego po każdym użyciu 

nacisnąć START, kiedy aparat o to poprosi. 

Główny system grzewczy i spieniacz można 

wyjąć w kilka sekund i umyć pod bieżącą 

wodą. 

 

Lirika One Touch Cappuccino to model 

bardzo łatwy i wygodny w użyciu, o dość 

dużych jak na tego typu ekspresy 

zbiornikach na ziarno (500 gram) oraz wodę 

(2,5 litra). 

 

Dzięki dużemu wyświetlaczowi oraz ikonom produktów, wybór odpowiedniej kawy nie stanowi 

problemu. 

 

Ekspres automatyczny Lirika One Touch Cappuccino  jest maszyną idealną do 

niewielkich biur i lokali gastronomicznych.

 

 

Touch Cappuccino 

SAECO LIRIKA One Touch Cappuccino  to najbardziej zaawansowany model z serii Lirika, 

jednocześnie dwie kawy espresso, a przy użyciu jednego przycisku 

cappuccino, latte macchiato oraz inne Twoje ulubione kawy mleczne.

łatwy w obsłudze, a do tego posiada automatyczny system czyszczący. 
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Dane techniczne: 

Zasilanie 
Moc 
Ciśnienie pompy 
Pojemność zbiornika na wodę 
Pojemność zbiornika na kawę 
Pojemność tacy ociekowej 
Zbiornik na kawę zużytą 
One Touch cappuccino 
Wylewka gorącej wody i pary 
Przyciemniane ścianki zbiorników
Panel sterujący wykończony stalą nierdzewną
Możliwość przygotowania dwóch kaw czarnych 
jednocześnie 
Przystawka cappuccino w zestawi
Młynek do kawy ceramiczny 
Polskie Men 
Waga 
Szerokość 
Wysokość 
Głębokość 

Touch Cappuccino 

220-240 V/50
1850 W

15 porcji

Przyciemniane ścianki zbiorników 
Panel sterujący wykończony stalą nierdzewną 
Możliwość przygotowania dwóch kaw czarnych 

Przystawka cappuccino w zestawie 

215
370
429

 

 

 

240 V/50-60 Hz 
1850 W 
15 bar 
2,5 l 
500 g 
0,5 l 

15 porcji 
✔ 
✔ 
✔ 
✔ 

✔ 

✔ 
✔ 
✔ 

8 kg 
215 mm 
370 mm 
429 mm 


