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Gaggia Accademia

Gaggia Accademia … espresso op zĳn Italiaans!
Volledige automatische koffiemachine. Met geïntegreerd automatisch cappuccino systeem (One Touch Cappuccino). De
Accademia combineert bedieningscomfort met de hoogste
eisen op het gebied van design en overtuigt door zijn heldere
vormgeving en het gebruik van voortreffelijke materialen.
Prachtig design in RVS en Chroom.
Via het menu, zichtbaar op het kleuren TFT scherm, kunt u het
karakter van de koffie maar ook van de melk op zeer eenvoudige en intuïtieve wijze voorprogrammeren en wijzigen. Voor
iedere smaak instelbaar.
Na gebruik klikt u simpelweg het melkreservoir los om het in
de koelkast te zetten of schoon te maken. Melkresten worden
direct automatisch verwijderd met stoom (uniek).
Zes warme dranken kunnen naar persoonlijke wens worden
geprogrammeerd en worden bereid met een druk op de knop,
of het nu gaat om een cappuccino met extra crèmig melkschuim of om een stevige, Italiaanse espresso. De Gaggia
Accademia biedt in elk opzicht een geweldige smaaksensatie.

€ 1,599.00

Verkrĳgbare accessoires
Gaggia Decal Ontkalker 250 ml – Art. 21001681
Gaggia Coffee Clean tabletten – Art. 21001685
Productbeschrĳving
EAN CODE: 8012 335 912 417
TECHNISCHE SPECIFICATIES
• One touch Cappuccino, Latte Macchiato, espresso, koffie, caffe
lungo, warme melk, theewater
• 2 Thermoblokken voor stoom of heet water
• Gemalen koffie of koffiebonen
• Warmhoud plaat
• Heetwater-stoomtuit
• Energiezuinig, automatische stand-by
• Roestvrij stalen front, verchroomd
• Capaciteit melkcontainer 0,6 l
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Capaciteit waterreservoir 1,6 l
Bonenreservoir 350 gram
Keramische maalschijven
Gewicht 20 kilo
BxHxD=28,2×38,5×42,8 cm
Geen onderhoudscontract vereist
Vermogen: 1500 W
Pompdruk:15 bar
Voltage: 230 volt-50 Hz
2 jaar garantie

Babila is het nieuwste model van Gaggia, volledige
automatische koffiemachine. Met geïntegreerd
automatisch cappuccino systeem (One Touch
Cappuccino). Voorzien van het allernieuwste
OLED-display, een melkkan en een verwijderbare
stoompijp voor warm water. Prachtig design in RVS
en Chroom.
Het apparaat kan zeven soorten drankjes met een
druk op een knop bereiden. De koffie kan op 3
verschillende sterkte-niveaus worden aangepast,
evenals de temperatuur. Daarnaast kunt u elke
drank aanpassen aan uw eigen smaak: de hoeveelheid water, de hoeveelheid en de dichtheid van
het melkschuim, elk met een memo-functie, die uw
favoriete drankje onthoudt. Te kiezen met een
instelnummer.

Gaggia Babila
€ 1,399.00

Verkrĳgbare accessoires
Gaggia Decal Ontkalker 250 ml – Art. 21001681
Gaggia Coffee Clean tabletten – Art. 21001685
TECHNISCHE SPECIFICATIES
• Koffie doseeraanpassing
• Cappuccino: Automatisch
• Elektronische regeling: water
• Koffie container capaciteit: 300 gr. koffiebonen
• Pomp waterdruk: 15 bar
• Capaciteit waterreservoir: 1,5 l
• Vermogen: 1400 W
• Behuizing: Gesatineerd RVS en ABS
• Kleur: Zilver
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Gewicht: 13 kg
Twee RVS Thermoblokken
Lade residu: 11 porties
Gebruiksvriendelijk
Keramische molen geïntegreerd
Dichtheid van melkroom instelbaar
Aparte inlaat voor gemalen koffie
Ontkalkingsprogramma: Automatisch
2 jaar garantie

Gaggia folder.qxp 12-03-17 16:00 Pagina 3

Gaggia Velasca Prestige
€ 798.00

Volledige automatische koffiemachine. Met geïntegreerd automatisch cappuccino systeem (One Touch Cappuccino). Dankzij
de nieuwe Gaggia Velasca Prestige wordt het u makkelijk
gemaakt om van het bekende buitengewone aroma van een
Italiaanse espresso te genieten.
Met een druk op de knop en in een paar seconden kunt u een
koffie krijgen zo goed als in een echte Italiaanse espresso bar.
“Op maat gemaakte koffie” omdat u koos voor de maling, het
aroma en de tijd van doorloop naar uw eigen smaak. Decafè
koffie te gebruiken met de losse poeder optie
Voorzien van een snelle schoonmaak functie van de opschuimkop van de melkcontainer.
Italkaans design met geborsteld roestvrijstalen afwerking.
Slim ontworpen voor extra gebruiksgemak, tot 5000 kopjes te
gebruiken zonder ontkalking met AquaClean filter.
Verkrĳgbare accessoires
Gaggia Decal Ontkalker 250 ml – Art. 21001681
Gaggia Coffee Clean tabletten – Art. 21001685
Productbeschrĳving
EAN CODE: 8710 103 809 272

TECHNISCHE SPECIFICATIES
• De luxe RVS front
• Geïntegreerde melkcontainer 0,5 liter
• Aroma systeem met 5 standen van 6,5 tot 11 gram
• De selectie herinnert zich de sterkte van de koffie die u heeft
ingesteld
• OLED display
• Keramische molen geïntegreerd met 10 maal-instellingen
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Frontaal toegang tot koffiekoekjes lade en koffie zetgroep
Capaciteit waterreservoir: 1,5 l
Vermogen: 1400 W
Automatische spoel en ontkalking
Gewicht 13 kg
Afmetingen 25,6 x 34 x 44,4 cm
2 jaar garantie

Dankzij de nieuwe Gaggia Velasca Zwart wordt het
u makkelijk gemaakt om van het bekende buitengewone aroma van een Italiaanse espresso te
genieten.
Met een druk op de knop en in een paar seconden
kunt u een koffie krijgen zo goed als in een echte
Italiaanse espresso bar. “Op maat gemaakte koffie” omdat u koos voor de maling, het aroma en de
tijd van doorloop naar uw eigen smaak. Decafè
koffie te gebruiken met de losse poeder optie.
In chique mat-zwart uitgevoerd.

Gaggia Velasca Zwart
€ 639.00

Verkrĳgbare accessoires
Cappuccinotore om melk direct uit het melkpak,
op te schuimen
Gaggia Decal Ontkalker 250 ml
Gaggia Coffee Clean tabletten
Productbeschrĳving
EAN CODE: 8710 103 810 384

TECHNISCHE SPECIFICATIES
• State of The Art volautomaat met pannarello
• Aroma systeem met 5 standen van 6,5 tot 11
gram
• OLED display
• Frontaal toegang tot koffiekoekjes lade en
koffie zetgroep
• Capaciteit waterreservoir: 1,5 l
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Vermogen: 1400 W
Automatische spoel en ontkalking
Gewicht 13 kg
Afmetingen 25,6 x 34 x 44,4 cm
2 jaar garantie
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Gaggia Brera zwart

De nieuwe Gaggia Brera zwart. Een nieuw model van Gaggia. Exclusief verkrĳgbaar bĳ dealers van Sidha. Een espresso
die net zo lekker smaakt als van de Barista in uw favoriete bar?
Geen probleem! De Gaggia Brera zwart espressomachine zorgt
in uw eigen keuken voor professionele resultaten. Selecteer
zelf de gewenste sterkte en hoeveelheid voor uw espresso of
koffie.

€ 599.00

Verkrĳgbare accessoires
Gaggia Decal Ontkalker 250 ml
Gaggia Coffee Clean tabletten
Productbeschrĳving
EAN CODE: 8710 103 743 118

TECHNISCHE SPECIFICATIES
• Volautomatische espressomachine
• Thermoblock Inox
• 1400 W vermogen
• 260 gr koffiebonen capaciteit
• Koffie maal instelling 5 standen
• 1,2 l waterreservoir
• Optie: Geschikt voor gemalen koffie
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Keramische maalschijven
Aroma sterkte instelling 3 standen
Pannarello stoompijpje
Behuizing front van RVS/huis zwart
Afmetingen (HxBxD) 315x256x447 mm
Gewicht 8,5 kilo
2 jaar garantie

Italiaanse volautomatische machine voor espresso,
cappuccino, koffie en thee. Druk op de knop en
het grote genieten kan beginnen.
Prachtig Italiaans design. Met geïntegreerde
cappuccinotore frotteert de melk (perfect
opgeschuimd) direct in de koffiekop vanuit het
melkpak of de melkkan.

Gaggia Naviglio Deluxe
€ 599.00

Verkrĳgbare accessoires
Gaggia Decal Ontkalker 250 ml
Gaggia Coffee Clean tabletten
Productbeschrĳving
EAN CODE: 8012 335 911 007

TECHNISCHE SPECIFICATIES
• Luxe A Classe
• Cappuccinotore voor cappuccino melk
• RVS 18-10 thermoblok
• Vermogen 1850 watt
• Makkelijk bedienbaar, knoppen met verlichte
symbolen
• 3 standen hoeveelheid koffie met aroma
selectie draaiknop

•
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Keramische maalschijven
Bonenreservoir 300 gram
Watertank 1,5 liter
Gewicht 9 kg
B x H x D = 26 x 34 x 44 cm
2 jaar garantie
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Gaggia Naviglio Black
€ 549.00

Italiaanse volautomatische machine voor espresso, cappuccino,
koffie en thee. Druk op de knop en het grote genieten kan
beginnen. Prachtig Italiaans design. Met Pannarello (stoompijpje ) voor opschuimen melk. In chique mat-zwart ABS
uitgevoerd.
Verkrĳgbare accessoires
Gaggia Decal Ontkalker 250 ml
Gaggia Coffee Clean tabletten
Productbeschrĳving
EAN CODE: 8710 103 728 481

TECHNISCHE SPECIFICATIES
• Pannarello voor cappuccino
melk
• RVS 18-10 thermoblok
• Vermogen 1850 watt
• Makkelijk bedienbaar, knoppen met verlichte symbolen
• 3 standen hoeveelheid koffie
met aroma selectie draaiknop
• Keramische maalschijven
• Bonenreservoir 300 gram
• Watertank 1,5 liter
• Gewicht 9 kg
• B x H x D = 26 x 34 x 44 cm
• 2 jaar garantie

De handbediende espressomachine die alles heeft
wat u mag verwachten om een echte Italiaanse
espresso, koffie of cappuccino te maken. Voorzien
van een RVS stalen thermoblok voor de koffie of
voor de opwekking van stoom. Prachtig Italiaans
design. Metallic look, RVS front met drukmeter.
Verkrĳgbare accessoires
Gaggia Decal Ontkalker 250 ml – Art. 21001681
Productbeschrĳving
EAN CODE: 8710 103 675 815

TECHNISCHE SPECIFICATIES
• Pompdruk 15 bar
• Vermogen 1900 W
• Pannarello
• Capaciteit waterreservoir 1,25 l
• Roestvrij stalen thermoblok
• Met druk meter
• Heet water stoomknop
• Thermometer water temperatuur
• Aan-uit lampje
• Afmeting: lxhxd: 21x30x28 cm
• Maatlepel
• Filterhouder, ook geschikt voor E.S.E. servings
• Gewicht 5,4 kg
• 2 jaar garantie

Gaggia Carezza Deluxe
€ 299.00
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Gaggia Classic
€ 349.00

De populaire handbediende espressomachine die alles heeft
wat u mag verwachten om een echte Italiaanse espresso, koffie
of cappuccino te maken. Voorzien van een grote RVS stalen
boiler voor de opwekking van heet water voor de koffie of voor
stoom. Satijn geborstelde Inox 18-10 buiten mantel.
Verkrĳgbare accessoires
Gaggia Decal Ontkalker 250 ml – Art. 21001681
Productbeschrĳving
EAN CODE: 8710 103 675 815

TECHNISCHE SPECIFICATIES
• Roestvrij stalen boiler
• Capaciteit waterreservoir 2,1 l
• Pompdruk 15 bar
• Massief messing filterhouder (piston) en groep
• Gewicht 8 kilo
• HxBxD= 38x23x24 cm
• 2 jaar garantie

De Gran Gaggia biedt passie voor de traditionele
bereidingswijze in een compact design voor een
perfect kopje Italiaanse espresso. De nieuwe
Crema Perfetta-hogedrukfilterhouder staat elke
keer weer garant voor een heerlijk crèmelaagje.

Gran Gaggia Prestige
€ 198.00

Verkrĳgbare accessoires
Gaggia Decal Ontkalker 250 ml – Art. 21001681
Productbeschrĳving
EANCODE: 8710 103 670 735

Gran Gaggia Red
€ 179.00

TECHNISCHE SPECIFICATIES
• Afneembaar waterreservoir
• Capaciteit waterreservoir 1 l
• Pompdruk 15 bar
• Geschikt voor koffiepads
• Roestvrij staal Pannarello

•
•
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•
•

Heetwater-/stoomtuit
Hogedrukfilter voor crèmelaagje
Kopjeswarmer
HxBxD= 29,7x26,5x20 cm
Gewicht 4 kilo
2 jaar garantie
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Gaggia MDF Grinder
€ 239.00

Kofﬁebonen maler/doseerder MDF
De MDF Grinder maalt hele koffiebonen op de Italiaanse
manier door ze te pletten tussen twee draaiende maalschijven.
Hierdoor ontstaat perfect egaal fijngemalen verse koffie. De
basis voor een echte Italiaanse espresso, koffie of cappuccino.
Men kan kiezen uit 39 verschillende maalinstellingen. Dosering
van de gemalen koffie in uw filterhouder door gebruikmaking
van de doseer handel.
Productbeschrĳving
EAN CODE: 8012 335 080 116
TECHNISCHE SPECIFICATIES
Kleur zwart ABS kunststof
Vermogen: 100 Watt
Doseerder
2 jaar garantie

Als u dit accessoire op de stoompijp van uw volautomaat schuift kunt u hiermee de melk (perfect
opgeschuimd) direct in de koffiekop vanuit het
melkpak of de melkkan frotteren.

Cappuccinotore (melkopschuimer)
€ 49,95

EAN CODE: 8718 868 771 179

Decal (ontkalkingsmiddel)
€ 9,99

Flesje ontkalkingsvloeistof, 250 ml. Voor 3 ontkalkingsbeurten. Op te lossen in watertank.
art. nr. 21001681
EAN CODE: 8012 335 000 138
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Speciaal om het zeefje van de koffiezetgroep te
reinigen (10 tabletten)
art. nr. 21001685

Coffee Clean tabletten
€ 10,99

EAN CODE: 8012 335 000 176

Service Kit
t.b.v. de zetgroep
€ 9,99

Voor het onderhoud van de koffiezetgroep.
Bestaande uit: 2 x O-ringen, tubetje smeermiddel
en een schoonmaak borsteltje.
art. nr. 21001683
EAN CODE: 8012 335 000 152

Brita waterﬁlter t.b.v de Brera
(en Platinum)
€ 18,99

Te plaatsen in de watertank, voorkomt vroegtijdige verkalking
van de machine en genereert zacht water (voor een betere koffie smaak)
art. nr. 21001419
EAN CODE: 8012 335 000 190

Brita Aqua Clean Saeco waterﬁlter t.b.v de Babila en Velasca
€ 19,95

Te plaatsen in de watertank, voorkomt vroegtijdige verkalking
van de machine en genereert zacht water (voor een betere koffie smaak)
art. nr. 42194405046.2
EAN CODE: 8710 103 733 805

Sidha, Technology & Trading BV
Wartelstraat 2
8223 EH Lelystad
Tel.: 0320-237930
Fax: 0320-237939

e-mail: info@sttlelystad.nl
Website: www.sttlelystad.nl
Model Gaggia april 2017

