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Beschrijving
Aulika is de nieuwe lijn van koffieapparaten voor de OCS- en 
horecamarkt. Ze belichaamt de uitmuntende kwaliteit van de 
Saeco-technologie.
Aulika Focus is het perfecte evenwicht tussen afmetingen en 
prestaties: al het beste van de professionele toestellen (dubbel 
circuit, kegelvormige molen, professionele homologatie) in een 
elegante en relatief compacte vorm.
Met het brede grafische display, met plaats voor zowel iconen als 
tekst in verschillende talen, en de interface (uitgerust met grote, 
gemakkelijk te begrijpen toetsen voor rechtstreekse selectie) 
is het apparaat gemakkelijk te gebruiken en te programmeren; 
ook het onderhoud en de reiniging zijn eenvoudiger omdat alle 
onderdelen die regelmatige zorg nodig hebben, verwijderbaar 
zijn.
Aulika Focus kan koffie en melkdranken bereiden, en ook heet 
water en stoom voor meer ervaren gebruikers. Daarnaast is het 
apparaat uitgerust met de « ONE TOUCH »-functie, waarmee 
het automatisch cappuccino en latte macchiato maakt. Dat doet 
het met een speciaal cappuccinomondstuk van de volgende 

generatie, dat geïntegreerd is in de neus van de machine. De 
kwaliteit van het melkschuim en de temperatuur in het kopje, 
twee fundamentele eigenschappen van een goede melkdrank, 
zijn de beste die er te vinden zijn. De kopjesverwarmer en de 
poederoptie (voor gebruik van gemalen koffie) maken de koffie-
ervaring compleet.
Aulika is het Saeco-gamma dat bedoeld is voor de meest 
veeleisende professionals buitenshuis.

Belangrijkste kenmerken
• Dubbel circuit, met dubbele pomp en dubbele boiler
• Gebruikersinterface met grafisch display en 8 toetsen voor

rechtstreekse selectie
• Ruim programmeermenu in de plaatselijke taal
• Nieuw « Pinless wonder » cappuccinomondstuk en « ONE

TOUCH » functie voor melkspecialiteiten
• Optie gemalen koffie
• Professionele certificatie krachtens norm 60335-2-75

PROFESSIONAL HOMOLOGATION



Technische gegevens  Aulika Focus
Structurele eigenschappen
Afmetingen 334 x 380 x 452
Gewicht 15
Frame metaal

Onderstel zijkant en achterkant van zilverkleurig metaal (structureel), zilveren ABS voorkant,  
dubbel gelakt, met roestvrijstalen tussenframe en rooster

Kleur volledig zilver
Stroomtoevoer 230/50 Hz
Geabsorbeerd vermogen 1400 W
Watertoevoer autonoom reservoir
Wateraansluiting nee
Hydraulisch systeem 2 circuits, (dubbele pomp + dubbele boiler)
Boilermateriaal roestvrij staal
Koffiebonenreservoir 1, capaciteit 350 g
Waterreservoir 1, verwijderbaar, capaciteit 2,2 l
Capaciteit afvalbak 18
Koffiemolen met kegelvormige stalen molens
Zetsysteem verwijderbaar en afspoelbaar
Aanpassing van de sterkte van de koffie manueel, van 6 tot 10 g in 6 stappen
Instelling van de koffiemolen manueel, 8 niveaus
Elektronische pre-infusie ja
Aanpassing van de hoogte van de koffieverdeler ja (85-105 mm)
Simultane aflevering van 2 bekers koffie ja
Mogelijkheid om koffie verkeerd-glazen (14 cm) te gebruiken ja, met verdeler in achterste positie
Warmwater-/stoompijpje autonoom

Interactie tussen mens en apparaat
Grafisch display met iconen en tekstboodschappen ja
Taalkeuze ja
Soort dranken die kunnen worden verdeeld door 
rechtstreekse selectie 2 soorten koffie, warm water, cappuccino, latte macchiato + speciaal menu

Klantspecifieke aanpassing van dranken ja
“ONE TOUCH” cappuccino/latte macchiato ja

Cappuccinomondstuk (melkopschuimer) “pinless wonder” type, volledig automatisch, gemonteerd  
op de neus van het apparaat

Reinigingscyclus voor cappuccinomondstuk met 
toetsbediening ja

Het cappuccinomondstuk kan worden verwijderd voor 
reiniging ja

Vaatwasserbestendig cappuccinomondstuk ja

Programmering en instellingen
Programmeermenu ja
Onkalkingscyclus semi-automatisch en geleid
Instelling van waterfilter en waterhardheid ja
Beheer van credits (aftelinrichting) nee
Infraroodpoort ja
Toetsen voor vergrendeling van toegang tot interne 
onderdelen nee

Toetsen voor vergrendeling van toegang tot reservoirs nee

Maximumdebiet per uur
Warmwaterproductie/uur (beker 150 cc) 130
Koffieproductie/uur (beker 30 cc) 130

Certificatie
Goedkeuring krachtens professionele norm 60335-2-75 ja

Comme notre entreprise ne cesse d’améliorer ses produits, leurs caractéristiques esthétiques, dimensions, caractéristiques techniques, équipements et accessoires peuvent varier. Le 
fabricant se réserve donc le droit d’apporter toute modification sans préavis.
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