
 

 

„Saeco“ Moltio
Puikus automatinis 
espreso aparatas

• Verda 7 rūšių kavą
• Klasikinis pieno putų plakiklis
• juoda
• 5 padėtimis reguliuojamas 

malūnėlis

HD8766/09
Kiekviena akimirka verta savito kavos skonio

Pupelės keičiamos vienu spustelėjimu
„Moltio“ espreso kavos aparatas – unikalus šedevras, suteikiantis galimybę mėgautis puikiu 

skoniu. Dėl išskirtinio pupelių jungiklio vos vienu spragtelėjimu paruošta kava visuomet 
atitiks jūsų nuotaiką ar dienos akimirką

Autentiškos itališkos kavos tobulumas
• Klasikinis pieno putų plakiklis – skanios pieno putos
• Greitai įkaistantis virintuvas – mėgaukitės kava nelaukdami
• 100 % keraminiai malūnėliai – neprisvilusio skonio kava

Ruoškite jums patinkančius gėrimus
• Išbandykite įvairius skonius naudodami kavos pupelių jungiklį
• Išsaugo jūsų mėgstamiausios kavos ruošimo nustatymus
• Keiskite kavos sodrumą reguliuojamais malūnėliais

Paprasta valyti ir prižiūrėti
• Nuolatinę švarą užtikrina automatinio valymo ir nuosėdų šalinimo funkcija
• Lengva valyti dėl nuimamų virimo elementų
• Lengva valyti dėl indaplovėje plaunamų dalių



 100 % keraminiai malūnėliai

Šiame espreso kavos aparate naudojami 100 % 
keraminiai malūnėliai. „Saeco“ aparatuose 
naudojami keraminiai malūnėliai, nes jie tolygiai 
sumala pupeles ir jų neperkaitina, kad 
galėtumėte mėgautis nepriekaištinga espreso 
kava. Be to, keramika užtikrina, kad aparatas 
veiks ilgai ir tyliai.

Greitai įkaistantis virintuvas

Dėl greitai įkaistančio „Saeco“ virintuvo 
technologijos jūsų aparatas visada pasiruošęs. 
Nuo šiol nereikės laukti pasibaigus kiekvienam 
espreso paruošimo ciklui – galėsite paruošti 
keletą kavos puodelių iš eilės.

Kavos pupelių jungiklis

Pupeles galėsite pakeisti vienu spustelėjimu – 
tai leidžia padaryti patentuotas keičiamas 

pupelių indas. Patogiai ir greitai pakeiskite 
pupeles ir suraskite tinkamiausias jūsų skoniui 
bei konkrečioms dienos akimirkoms.

Klasikinis pieno putų plakiklis

Šiame „Saeco“ espreso kavos aparate 
įmontuotas klasikinis pieno putų plakiklis, kurį 
meistrai vadina „Pannarello“ technologija. Jis 
skleidžia garus, todėl norėdami paruošti 
nuostabias pieno putas turite jį įmerkti į pieną. 
Pažadinkite savyje kavos ekspertą – paruoškite 
puikių gėrimų su pienu tradiciniu būdu!

Išsaugo jūsų kavos ruošimo nustatymus

Atminties funkcija leidžia reguliuoti gaminimo 
trukmę, stiprumą ir temperatūrą, todėl jums 
visuomet bus pateiktas nepriekaištingos 
espreso kavos puodelis taip, kaip norite jūs. 
Mėgaukitės ypatingo skonio kavos gėrimu iš 
mėgstamiausio puodelio mygtuko paspaudimu.

Indaplovėje plaunamos dalys

Kad būtų patogiau, „Saeco“ nuvarvėjimo 
padėklą ir pieno putų plakiklį arba pieno ąsotėlį 
galite padėti į indaplovę. Taip sutaupysite laiko 
ir higieniškai išvalysite šias dalis.

„Philips Green“ logotipas
„Philips Green“ gaminiai gali sumažinti 
išlaidas, energijos suvartojimą ir CO2 
emisiją. Kaip? Jie siūlo didelį patobulinimą 
saugant aplinką vienoje arba keliose 
„Philips“ ekologiškumo srityse – 
efektyvaus energijos vartojimo, pakavimo, 
kenksmingų medžiagų, svorio, perdirbimo 
ir utilizavimo bei patikimo veikimo per visą 
tarnavimo laiką srityse.
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Techniniai duomenys
• Vandens virintuvų skaičius: 1 virintuvas
• Vandens slėgis siurblyje: 15 bar (tobula espreso 

kava)
• Tinkami kavos tipai: Malta kava, Nemaltos kavos 

pupelės
• Kilmės šalis: Sukurta Italijoje, Pagaminta Europoje
• Išimamas virimo elementas
• Maitinimas: 1850 W
• Įtampa: 230 V
• Dažnis: 50 Hz
• Maitinimo laido ilgis: 80 cm

Pastovumas
• Automatinio persijungimo į budėjimo režimą 

parinktis

Tobula espreso
• Espreso technologija: „Saeco“ sistema, Aromato 

sistema: išankstinis užvirimas

Techninė priežiūra
• 2 metų garantija, galiojanti visame pasaulyje

Paprasta naudoti
• Valymas ir priežiūra: Automatinis kavos virimo 

sistemos skalavimas, Nuosėdų šalinimo ciklas
• Naudojimas: Reguliuojamas kavos dalytuvas, 

Puodelių laikymo paviršius, Greitai paruošiami 
garai, Išimamas virimo elementas, Įprastas / didelis 
espreso kavos puodelis

Svoris ir matmenys
• Gaminio svoris: 8,5 kg
• Produkto matmenys (plotis x gylis x aukštis): 256 x 

470 x 350 mm
• Kavos pupelių talpa: 290 g
• Atliekų indo talpa: 15 porcijos
• Vandens bakelio talpa: 1,9 l
• Didž. puodelio aukštis: 142 mm

Savybės
• Karšto vandens / garo antgalis
• „Pannarello“: Nerūdijantis plienas
• Virimas vienu metu
• Tinka „Brita“ filtrai: Pasirenkamos funkcijos

Konstrukcija
• Spalva: juoda
• Medžiagos ir apdaila: Plastikas
•
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