Saeco Moltio
Superautomatisk
espressomaskin

• Brygger 7 kaffetyper

• Automatisk melkeskummer

• Svart

Hvert øyeblikk fortjener sin egen kaffesmak.
Du kan bytte bønner med ett klikk

• Justerbar kvern med fem trinn

Moltio er et unikt mesterverk som er bygget for å tilby en skreddersydd smaksopplevelse.
Med vår eksklusive bønnebytter kan du tilberede den velsmakende kaffen du føler for i
øyeblikket, med bare ett klikk
Perfekt, autentisk italiensk kaffe
• Deilig skum fra den patenterte automatiske melkeskummeren
• Kaffe uten ventetid takket være den raske kokeren
• De 100 % keramiske kvernene gir kaffe uten brent smak
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Lag drikkene slik du liker dem
• Du kan eksperimentere med smaker takket være kaffebønnebytteren
• Lagre kaffeinnstillingene du foretrekker
• Lek med kaffens fylde med våre justerbare kverner
Enkel å rengjøre og vedlikeholde
• Maskinen er alltid ren takket være automatisk rengjøring og avkalking
• Enkel rengjøring med avtakbar bryggegruppe
• Dryppebrettet som kan vaskes i oppvaskmaskin, gjør det enkelt å rengjøre
• Enkel å rengjøre med deler som kan vaskes i oppvaskmaskin

HD8768/21

Superautomatisk espressomaskin

Brygger 7 kaffetyper Automatisk melkeskummer, Svart, Justerbar kvern med fem trinn

Høydepunkter
100 % keramiske kverner

og finne det som passer perfekt til hvert
smaksinnfall og hvert øyeblikk i løpet av dagen.

Deler som kan vaskes i oppvaskmaskin

Automatisk melkeskummer

Denne espressomaskinen er utstyrt med
100 % keramiske kverner. Saeco bruker
keramiske kverner for å gi konsekvent
kverning uten å overopphete kaffebønnen, slik
at du får en plettfri espresso. Keramikken gir
også langvarig ytelse og gjør at maskinen er helt
stillegående.
Rask koker

Det er enkelt å tilberede en smakfull
cappuccino med denne Saecoespressomaskinen, med den nye, patenterte,
automatiske melkeskummeren med det
sykloniske kammeret. Melkeskummeren, som
baristaer også kaller Cappuccinatore, tar melk
rett fra en melkekartong eller mugge, skummer
den automatisk og spruter den deretter rett i
koppen din. Det eksklusive sykloniske
kammeret sikrer at melken flyter konstant
uten å sprute.

For å gi økt brukervennlighet kan du sette
Saecos dryppebrett og melkeskummer eller
melkekaraffel i oppvaskmaskinen. Dette vil
spare tid og sikre en hygienisk rengjøring.
Dryppebrett som kan vaskes i
oppvaskmaskin

Lagrer kaffeinnstillingene

For å gi økt brukervennlighet kan du vaske
dryppebrettet til Saeco-maskinen i
oppvaskmaskinen. Dette sparer tid og sikrer
hygienisk rengjøring.

Den raske koketeknologien fra Saeco sikrer at
maskinen alltid er klar. Nå trenger du ikke å
vente mellom hver espresso du brygger. Du
kan lage ny umiddelbart.

Fem trinns justerbare kverner

Kaffebønnebytter
Du får en perfekt kopp espresso hver gang som
er traktet kun for deg, etter hva du
foretrekker, takket være vår nyskapende
minnefunksjon som kan justere kaffens lengde,
styrke og temperatur. Nyt en utmerket
kaffedrikk i favorittkoppen med ett
knappetrykk.

Med den patenterte utbyttbare bønneholderen
kan du nå bytte bønner med bare ett klikk. Nyt
hvor enkelt det er å raskt bytte bønneblanding

Forskjellige kaffeblandinger krever ulike nivåer
av grovhet for å slippe løs all smaken.
Kvernegrovheten til denne espressomaskinen
kan justeres med fem forskjellige innstillinger,
fra den fineste kverningen som gir en fyldig
espresso, til den groveste som gir en lysere
kaffe.

HD8768/21

Superautomatisk espressomaskin

Brygger 7 kaffetyper Automatisk melkeskummer, Svart, Justerbar kvern med fem trinn

Spesifikasjoner
Tekniske spesifikasjoner

• Antall vannkokere: Én koker
• Kaffetyper som støttes: Malt kaffe, Hele
kaffebønner
• Opprinnelsesland: Designet i Italia, Produsert i
Europa
• Bryggegruppe som kan fjernes
• Drift: 1850 W
• Spenning: 230 V
• Frekvens: 50 Hz
• Ledningslengde: 80 cm

kaffesirkuleringssystemet, Avkalkningssyklus
• Bruk: Justerbar kaffedispenser, Overflate for
oppbevaring av kopper, Hurtigsteam,
Bryggegruppe som kan fjernes, Valg mellom enkel/
dobbel espresso

Mål og vekt

• Automatisk standby

• Produktvekt: 8,5 kg
• Produktmål (B x D x H):
256 x 470 x 350 millimeter
• Kaffebønnekapasitet: 290 g
• Avfallsbeholderkapasitet: 15 porsjoner
• Kapasitet for vanntank: 1,9 l
• Maksimal høyde på kopp: 142 millimeter

Perfekt espresso

Funksjoner

Bærekraftighet

• Espresso-teknologi: Saeco-tilpasningssystem,
Aromasystem: forhåndsbrygging

Service

• To års verdensomspennende garanti

Lett å bruke

• Rengjøring og vedlikehold: Automatisk skylling av

•
•
•
•

Cappuccinatore
Munnstykke for varmt vann / damp
Samtidig trakting
Kompatibel med Brita-filter: Valgfritt

Utforming

• Farge: Svart
• Materialer og utførelse: Plast
•
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