
  

 

 

Ekspres kawowy SAECO 

ROYAL COFFEE BAR
 

 

 

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

 

 

Ekspres ten posiada możliwość bezpośredniego podłącze

funkcji ekspres jest bardziej wydajny, a dzięki podłączeniu do wody poprzez zmiękczacz 

rzadziej ulega zakamienianiu. 
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Ekspres kawowy SAECO 

ROYAL COFFEE BAR 

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 ROYAL COFFEE BAR to łatwy w obsłudze, 

wszechstronny i w pełni automatyczny ekspres biurowy 

do kawy ziarnistej. 

Jest idealnym rozwiązaniem dla małych i średnich 

biur oraz lokali gastronomicznych o dziennym spożyciu 

w granicach 60-80 kaw. Nie tylko 

jakości kawę espresso, ale także służy do wytwarzania 

gorącej wody na herbatę. Mleko może być spienione 

ręcznie za pomocą dyszy pary lub przez automatyczną 

przystawkę do cappuccino. 

Ekspres ten posiada możliwość bezpośredniego podłączenia do bieżącej wody. Dzięki tej 

funkcji ekspres jest bardziej wydajny, a dzięki podłączeniu do wody poprzez zmiękczacz 
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Klientom znakomite, automatyczne  ekspresy włoskiej 

będzie wyjątkowo proste, 

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

to łatwy w obsłudze, 

wszechstronny i w pełni automatyczny ekspres biurowy 

Jest idealnym rozwiązaniem dla małych i średnich 

o dziennym spożyciu 

 produkuje wysokiej 

jakości kawę espresso, ale także służy do wytwarzania 

gorącej wody na herbatę. Mleko może być spienione 

ręcznie za pomocą dyszy pary lub przez automatyczną 

nia do bieżącej wody. Dzięki tej 

funkcji ekspres jest bardziej wydajny, a dzięki podłączeniu do wody poprzez zmiękczacz 



  

 

 

Ekspres kawowy SAECO 

ROYAL COFFEE BAR
 

 

Dane techniczne: 

• Waga: 16 kg 

• Długość: 380 mm 

• Szerokość: 480 mm 

• Wysokość: 395 mm 

• Pojemnik na wodę: 2,4 l 

• Ciśnienie pompy: 15 bar 

• Zbiornik na kawę: 300 g 

• Zbiornik na kawę zużytą: 30 porcji

• Pobór mocy: 1600 W 

• Młynek z regulacją stopnia zmielenia

• Możliwość używania kawy mielonej

• Aktywna taca do podgrzewania filiżanek

• Sterowanie elektroniczne 

• Wyświetlacz 

• Dysza pary/gorącej wody 

• Cappuccinatore 

• Podłączenie do bieżącej wody

• Jednoczesne parzenie 2 filiżanek
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Ekspres kawowy SAECO 

ROYAL COFFEE BAR 

Zbiornik na kawę zużytą: 30 porcji 

Młynek z regulacją stopnia zmielenia 

Możliwość używania kawy mielonej 

Aktywna taca do podgrzewania filiżanek 

do bieżącej wody 

Jednoczesne parzenie 2 filiżanek 

Funkcje dostępne w trybie 

programowania: 

• Ilości kawy w filiżance

• Ilość gorącej wody 

• Ilość spienionego mleka

• Parzenie wstępne 

• Płukanie 

• Mycie wg programu

• Twardość wody 

• Sygnalizowanie konieczności 

odkamienienia 

• Automatyczne odkamienianie

• Timer 

• Licznik zaparzonych kaw

• Vending 

• Temperatura kawy 
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Funkcje dostępne w trybie 

Ilości kawy w filiżance 

 

Ilość spienionego mleka 

Mycie wg programu 

Sygnalizowanie konieczności 

Automatyczne odkamienianie 

Licznik zaparzonych kaw 

 


