
 

 

Saeco Moltio
"Super-automatic" 
espresso automāts

• Pagatavo 7 kafijas dzērienus
• Automātisks piena putotājs
• Melna
• 5 pakāpju regulējamas 

dzirnaviņas

HD8768/29
Katram brīdim ir atbilstoša kafijas garša
Pupiņu nomaiņai jāveic tikai viena darbība
Moltio espresso kafijas aparāts, unikāls meistardarbs, kas izstrādāts, lai piedāvātu pielāgotas 

garšas baudījumu. Pateicoties ekskluzīvajam pupiņu mainītājam, ir tik vienkārši pagatavot 
atbilstošu kafijas dzērienu, kas vienmēr atbilst jūsu noskaņojumam vai dienas brīdim

Mūsdienīga tehnoloģija, kas radīta perfektai kafijai
• Precīza kafijas piesātinājuma regulēšana ar 5 dzirnaviņu iestatījumiem
• 20 000 tases izcilas kafijas, pateicoties keramiskajām dzirnaviņām

Augsts komforta līmenis ir daļa no baudījuma
• Pilnībā izņemamo uzliešanas bloku var izmazgāt ļoti ātri

Plašs kafijas klāsts, pielāgots jūsu vēlmēm
• Stipruma izvēle saglabā atmiņā, cik spēcīgu kafiju vēlaties



 5 darbību regulējamas dzirnaviņas

Ja ir runa par maluma pakāpi, šis aparāts nekad jūs 
nepievils. Dažādām kafijas šķirnēm nepieciešams 
atšķirīga līmeņa malums, lai iegūtu pilnvērtīgu garšu. 
Tāpēc šī aparāta malšanas pakāpei ir pieci regulējami 
iestatījumi - no smalkākā maluma spēcīgam espresso 
līdz rupjam malumam vieglai kafijai.

100% keramiskas dzirnaviņas

Philips dzirnaviņu izgatavošanā ir izmantots augstāko 
tehnoloģiju keramiskais materiāls — īpaši izturīgs un 
īpaši precīzs. Svaigās kafijas pupiņas tiek saudzīgi 
samaltas, nepieļaujot to pārkaršanu. Gala rezultāts ir 
izcili aromātiska un garšas niansēm bagāta kafija 
vismaz 20 000 kafijas tasītēm.

Noņemams uzliešanas bloks

Efektivitāte un vienkārša lietošana bija galvenie 
principi, kad Saeco radīja pirmo uzliešanas bloku 
pirms 30 gadiem. Un līdz šai dienai tā joprojām ir 
pirmšķirīga, iedvesmojoša tehnoloģija. To ir tik viegli 
tīrīt - vienkārši izņemiet to ārā un dažas sekundes 
mazgājiet tekošā ūdenī, pēc tam ievietojiet atpakaļ.

Atmiņas funkcija

Kad esat izvēlējies ideālo stiprumu no 5 dažādiem 
iestatījumiem, varat to viegli saglabāt ar atmiņas 
funkciju, kā arī vēlamo tilpumu un temperatūru. 
Turpmāk katra krūzīte tiks pielāgota jūsu vēlmēm. 
Jums nekad tās nebūs jāatgādina, atšķirībā no vietējā 
baristas apmeklējuma.
Specifikācijas
HD8768/29

Tehniskā specifikācija
• Sūkņa spiediens: 15 bāri
• Pupiņu tvertnes ietilpība: 290 gr
• Pārpalikumu tvertnes ietilpība: 15 tases
• Maks. tasītes augstums: 142 mm
• Vienas tasītes pagatavošanas laiks: 45 (espresso) 

līdz 100 (lielā) sek.
• Ūdens boileri: 1
• Spriegums: 230 V
• Frekvence: 50 Hz
• Vada garums: 0,8 m
• Ūdens tvertnes ietilpība: 1,9 l

Noturība
• Energoefektīva gatavošana: 1850 W

Vispārējas specifikācijas
• tasītes vienlaikus: 2
• Piemērots: Veselas kafijas pupiņas, malts kafijas 

pulveris
• Izvēle ar vienu pogas skārienu: 3
• Kafijas stipruma iestatījumi: 5
• Temperatūras iestatījumi: 3
• Dzirnaviņu iestatījumi: 5
• Boilera veids: Ātras sildīšanas boilers
• Displeja tips: LCD
• Īpašas funkcijas: Keramiskās dzirnaviņas, Manuāls 

piena putotājs Pannarello, Tvaika opcija, Iepriekšēja 
uzliešana, Karstā ūdens opcija, Automātisks piena 
putotājs

• Dzēriena pielāgošana: Pielāgojams kafijas stiprums, 
Regulējama temperatūra, Regulējams tilpums

• Vienkārša lietošana un komforts: Regulējams snīpis, 
Izņemama pilēšanas paplāte, Automātisks 
gaidīšanas režīms, Automātiskā izslēgšanās

• Viegla tīrīšana un apkope: Automātisks 
atkaļķošanas cikls, Noņemams uzliešanas bloks, 
Papildu Brita ūdens filtrs, Automātisks skalošanas 
cikls, Saderība ar AquaClean filtru

• Kafijas dzērieni: Espresso, kapučīno, karsts ūdens, 
Cafè Créme, saputots piens, Espresso Macchiato, 
Latte Macchiato

Apdare
• Boilera materiāls: Nerūsējošais tērauds
• Pilēšanas paplātes materiāls: Nerūsējošais tērauds
• Galvenā korpusa materiāls: Plastmasa
• Ūdens tvertnes materiāls: Plastmasa

Izcelsmes valsts
• Ražots: Eiropa

Serviss
• 2 gadu garantija

Svars un izmēri
• Produkta svars: 8,5 kg
• Izstrādājuma izmēri (PxAxG): 256 x 470 x 350 mm

Dizains
• Krāsa: Melna
•
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Izceltie produkti
"Super-automatic" espresso automāts
Pagatavo 7 kafijas dzērienus Automātisks piena putotājs, Melna, 5 pakāpju regulējamas dzirnaviņas
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