
 

 

„Saeco“ Moltio
Puikus automatinis 
espreso aparatas

• Verda 7 rūšių kavą
• Automatinis pieno putų plakiklis
• Juoda
• 5 padėtimis reguliuojamas 

malūnėlis

HD8768/29
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

Pažangi technologija – tobulas kavos skonis
• Pasirinkite kavos sodrumą naudodami 5 malūnėlio nustatymus
• 20 000 puodelių geriausios kavos pagaminama naudojant patvarius keraminius malūnėlius

Patogumas yra patirties dalis
• Greitai išvalomi išimami virimo elementai

Įvairių skonių kavos pagal jūsų poreikius
• Stiprumo pasirinkimo funkcija įsimena, kokią kavą jūs mėgstate



 5 padėtimis reguliuojami malūnėliai

Jei kalbame apie smulkiausiai sumaltas pupeles, šis 
aparatas tikrai jūsų nenuvils. Kad atsiskleistų tikrasis 
skonis, skirtingus kavos mišinius būtina tinkamai 
sumalti. Galima rinktis iš penkių reguliuojamų šio 
aparato malimo nustatymų – nuo smulkiausio malimo 
stipriai espreso kavai iki rupiausio malimo silpnesnei 
kavai.

100 % keraminiai malūnėliai

Mūsų malūnėliai pagaminti iš pažangios technologijos 
keramikos. Jie išskirtinai tvirti ir tikslūs. Šviežios 
pupelės švelniai malamos nerizikuojant perkaitinti: 
išgaunami geriausi skoniai ir aromatai, perteikiamas 
puikus kavos skonis bent 20 000 puodelių.

Išimamas virimo elementas

Kai prieš 30 metų „Saeco“ sukūrė pirmąjį virimo 
elementą, pagrindiniai reikalavimai buvo efektyvumas 
ir naudojimo paprastumas. Ši technologija vis dar 
aktuali ir šiomis dienomis. Kaip ir anksčiau, elementai 
yra lengvai valomi, tereikia išimti, kelias sekundes 
plauti po tekančiu vandeniu ir įstatyti atgal.

Atminties funkcija

Kartą pasirinkę jums tinkamiausią stiprumą iš 5 
skirtingų nustatymų galite jį išsaugoti naudodami 
atminties funkciją, o kartu su juo ir kavos kiekį bei 
temperatūrą. Ateityje tai leis jums mėgautis pagal 
jūsų skonį paruošta kava. Kitaip nei vietiniam kavos 
ruošimo meistrui, aparatui nereikės priminti, kokią 
kavą jūs mėgstate.
Specifikacijos
HD8768/29

Techniniai duomenys
• Siurblio slėgis: 15 barų
• Pupelių indo talpa: 290 g
• Atliekų indo talpa: 15 porcijos
• Didžiausias puodelio aukštis: 142 mm
• Vieno puodelio virimo laikas: Nuo 45 (espreso) iki 

100 (didelis kavos puodelis) sek.
• Vandens virintuvas: 1
• Įtampa: 230 V
• Dažnis: 50 Hz
• Maitinimo laido ilgis: 0,8 m
• Vandens bakelio talpa: 1,9 l

Pastovumas
• Energijos sąnaudos verdant: 1850 W

Bendrosios specifikacijos
• Puodeliai tuo pačiu metu: 2
• Tinka naudoti su: Nemaltos kavos pupelės, malta 

kava
• Įvairios pasirinkimo galimybės vos vienu palietimu: 

3
• Kavos stiprumo nustatymai: 5
• Temperatūros nustatymai: 3
• Malimo nustatymai: 5
• Virintuvo tipas: Greitai įkaistantis virintuvas
• Ekrano tipas: LCD
• Specialios funkcijos: Keraminis malūnėlis, Rankinis 

putų plakiklis „Pannarello“, Garų parinktis, 
Paruošimas virti, Karšto vandens parinktis, 
Automatinis pieno putų plakiklis

• Gėrimo pritaikymas: Pasirenkamas kavos 
stiprumas, Reguliuojama temperatūra, 
Reguliuojamas puodelio tūris

• Paprastas ir patogus naudojimas: Reguliuojama 
srovė, Išimamas lašų surinkimo padėklas, 
Automatinis persijungimas į budėjimo režimą, 
Automatinis išjungimas

• Lengvas valymas ir paprasta priežiūra: Automatinio 
nuosėdų šalinimo ciklas, Išimamas virimo 
elementas, Papildomas „Brita“ vandens filtras, 
Automatinio skalavimo ciklas, Suderinamas su 
„AquaClean“ filtru

• Kavos gėrimai: Espreso, kapučino, karštas vanduo, 
juoda kava, plaktas pienas, espreso mačiato, latė 
mačiato

Apdaila
• Virintuvo medžiaga: Nerūdijantysis plienas 

(plieninis)
• Nuvarvėjimo padėklo medžiaga: Nerūdijantis 

plienas
• Pagrindinio korpuso medžiaga: Plastikas
• Vandens bakelio medžiaga: Plastikas

Kilmės šalis
• Pagaminta: Europoje

Techninė priežiūra
• 2 metų garantija

Svoris ir matmenys
• Gaminio svoris: 8,5 kg
• Gaminio matmenys (P x G x A): 256 x 470 x 

350 mm

Konstrukcija
• Spalva: Juoda
•

Išleidimo data 2019-03-18

Versija: 4.1.1

EAN: 08 71010 36871 46

© 2019 „Koninklijke Philips N.V.“
Visos teisės saugomos.

Specifikacijos gali būti keičiamos be įspėjimo. Prekių 
ženklai yra „Koninklijke Philips N.V.“ ar jų atitinkamų 
savininkų nuosavybė.

www.philips.com
Ypatybės
Puikus automatinis espreso aparatas
Verda 7 rūšių kavą Automatinis pieno putų plakiklis, Juoda, 5 padėtimis reguliuojamas malūnėlis

http://www.philips.com

