
  

 

 

Ekspres kawowy SAECO 

AULIKA TOP RI 

 

 

Firma  proponuje swoim 

firmy Saeco, dzięki, którym przygotowanie wyśmienitej kawy

szybkie i wygodne! Ziarna mielone są bezpośrednio przed zaparzaniem, a fusy samoczynnie 

usuwane do specjalnego pojemnika

 

 

Teraz wystarczy nacisnąć jeden przycisk by rozkoszować się doskonałą kawą mleczną 

(cappuccino czy latte macchiato). Istotną zaletą ekspresu Aulika jest menu w języku 

polskim, które pomaga w obsłudze urządzenia.
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Ekspres kawowy SAECO 

proponuje swoim Klientom znakomite, automatyczne

dzięki, którym przygotowanie wyśmienitej kawy będzie wyjątkowo proste, 

szybkie i wygodne! Ziarna mielone są bezpośrednio przed zaparzaniem, a fusy samoczynnie 

usuwane do specjalnego pojemnika. 

SAECO AULIKA TOP RI

kawy przeznaczony do pracy w średnich i 

dużych biurach oraz lokalach 

gastronomicznych. Saeco Aulika to idealne 

połączenie estetyki i profesjonalnych 

parametrów urządzenia.

Głównymi zaletami ekspresu są bardzo duże 

zborniki na wodę, kawę i fusy. Dzięki 

powiększonym zbiornikom ekspres Aulika 

nie wymaga od użytkownika zbyt dużo 

uwagi. Ważną cechą ekspresu do kawy 

Aulika TOP jest przygotowywanie kaw 

mlecznych w pełni automatyczn

trzeba przestawiać filiżanki pod osobną 

wylewkę w celu spienienia mleka). 

Teraz wystarczy nacisnąć jeden przycisk by rozkoszować się doskonałą kawą mleczną 

(cappuccino czy latte macchiato). Istotną zaletą ekspresu Aulika jest menu w języku 

olskim, które pomaga w obsłudze urządzenia.  
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Klientom znakomite, automatyczne  ekspresy włoskiej 

będzie wyjątkowo proste, 

szybkie i wygodne! Ziarna mielone są bezpośrednio przed zaparzaniem, a fusy samoczynnie 

SAECO AULIKA TOP RI to ekspres do 

kawy przeznaczony do pracy w średnich i 

dużych biurach oraz lokalach 

Saeco Aulika to idealne 

połączenie estetyki i profesjonalnych 

parametrów urządzenia. 

Głównymi zaletami ekspresu są bardzo duże 

zborniki na wodę, kawę i fusy. Dzięki 

powiększonym zbiornikom ekspres Aulika 

nie wymaga od użytkownika zbyt dużo 

uwagi. Ważną cechą ekspresu do kawy 

Aulika TOP jest przygotowywanie kaw 

mlecznych w pełni automatycznie (już nie 

trzeba przestawiać filiżanki pod osobną 

wylewkę w celu spienienia mleka).  

Teraz wystarczy nacisnąć jeden przycisk by rozkoszować się doskonałą kawą mleczną 

(cappuccino czy latte macchiato). Istotną zaletą ekspresu Aulika jest menu w języku 



  

 

  

Ekspres kawowy SAECO 

AULIKA TOP RI 

 

Dane techniczne: 

• Zasilanie: 230 V  

• Moc: 1400 W  

• Głębokość: 452 mm  

• Szerokość: 334 mm  

• Wysokość: 574 mm  

• Waga: 22 kg  

• Duży zbiornik na wodę: 4 l 

• Duzy pojemnik na kawę ziarnistą: 1000 g 

• Zbiornik na kawę zużytą: 40 porcji 

• Menu w języku polski  

• W pełni automatyczne przygoto

• Nowy rodzaj zintegrowanego „Cappuccinatore”, prostszy w konserwacji 

• Nowoczesne wzornictwo oraz dbałość o jakość wykończenia 

• Zawsze gotowy do pracy (dwie pompy/dwie grzałki) 

• Niezawodność (profesjonalna certyfikacja) oraz dbałość o środowisko naturalne (A 

class FEA)  

• Nowy panel sterujący  

• Pełna kontrola spożycia kawy 

• Pełna statystyka wydanych produktów 

• Zbiorniki zamykane na kluczyk 

• Możliwość indywidualnej kompozycji wydawanych produktów 
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Ekspres kawowy SAECO 

Duży zbiornik na wodę: 4 l  

Duzy pojemnik na kawę ziarnistą: 1000 g  

Zbiornik na kawę zużytą: 40 porcji  

W pełni automatyczne przygotowywanie kaw mlecznych (One Touch) 

Nowy rodzaj zintegrowanego „Cappuccinatore”, prostszy w konserwacji 

Nowoczesne wzornictwo oraz dbałość o jakość wykończenia  

Zawsze gotowy do pracy (dwie pompy/dwie grzałki)  

Niezawodność (profesjonalna certyfikacja) oraz dbałość o środowisko naturalne (A 

Pełna kontrola spożycia kawy  

Pełna statystyka wydanych produktów  

Zbiorniki zamykane na kluczyk  

Możliwość indywidualnej kompozycji wydawanych produktów  
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wywanie kaw mlecznych (One Touch)  

Nowy rodzaj zintegrowanego „Cappuccinatore”, prostszy w konserwacji  

Niezawodność (profesjonalna certyfikacja) oraz dbałość o środowisko naturalne (A 


