
  

AULIKA TOP  

High Speed Cappuccino

 

 

SAECO AULIKA TOP HSC to ekspres posiadający duże zbiorniki na kawę, wodę oraz fusy 

kawowe. Przeznaczony jest do użytku w średnich i dużych biurach, a także lokalach małej 

gastronomii. Doskonale sprawdza się w miejscach

dużą ilość kaw, szczególnie że w nowej wersji przygotowywanie specjałów mlecznych zostało 

jeszcze bardziej przyśpieszone. Banalnie prosta obsługa i niezawodność sprawiają, że Aulika 

Top High Speed Cappuccino to ekspres, który doskonale sprawdzi się w
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to ekspres posiadający duże zbiorniki na kawę, wodę oraz fusy 

kawowe. Przeznaczony jest do użytku w średnich i dużych biurach, a także lokalach małej 

gastronomii. Doskonale sprawdza się w miejscach, gdzie w krótkim czasie trzeba przygo

dużą ilość kaw, szczególnie że w nowej wersji przygotowywanie specjałów mlecznych zostało 
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Wprowadzone w ekspresie Aulika Top HSC 

innowacje to:  

• zwiększona szybkość serwowania kaw mlecznych

• możliwość parzenia kawy americano z dodatkiem 

 gorącej wody - najpierw kawa potem porcja 

 gorącej wody 

• podświetlane przyciski 

• możliwość zmiany kolejności wydawania mleka 

 względem kawy 

• możliwość podłączenia wężyka do mleka z lewej 

 i prawej strony 

• możliwość przerwania odkamieniania ekspresu

• możliwość ustawienia własnego logo na 

 wyświetlaczu 

  

Saeco Aulika to idealne połączenie estetyki i profesjonalnych parametrów urządzenia.
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kawowe. Przeznaczony jest do użytku w średnich i dużych biurach, a także lokalach małej 

gdzie w krótkim czasie trzeba przygotować 

dużą ilość kaw, szczególnie że w nowej wersji przygotowywanie specjałów mlecznych zostało 

jeszcze bardziej przyśpieszone. Banalnie prosta obsługa i niezawodność sprawiają, że Aulika 

 każdej firmie. 

Wprowadzone w ekspresie Aulika Top HSC 

zwiększona szybkość serwowania kaw mlecznych 

możliwość parzenia kawy americano z dodatkiem 

najpierw kawa potem porcja 

any kolejności wydawania mleka 

możliwość podłączenia wężyka do mleka z lewej 

możliwość przerwania odkamieniania ekspresu 

możliwość ustawienia własnego logo na 

profesjonalnych parametrów urządzenia. 
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Dane techniczne: 

Duży zbiornik na wodę 
Duży pojemnik na kawę ziarnistą
Zbiornik na kawę zużytą 
Waga 
Zasilanie 
Pobór mocy 
Graficzny cyfrowy wyświetlacz 

System One touch cappuccino / latte macchiato

Bezpośrednie podłączenie do sieci wodociągowej

Możliwość zamykania na klucz 

Możliwość przygotowywania 2 napojów równocześnie

System One touch cappuccino / latte macchiato

Szerokość / Wysokość / Głębokość w cm
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4 l 
1 000 g 
40 porcji 

22 kg 
230 V/50 Hz 

1400 W 
✔ 

✔ 

✔ 

✔ 

✔ 

✔ 

33,4 / 57,4 / 45,2 


