
 

 

Saeco Moltio
Fuldautomatisk 
espressomaskine

• 6 drikke
• Integreret mælkekande
• Sort

HD8769/01

H

A
Mo
ro
vert øjeblik fortjener den gode kaffesmag

nerkendt maskine, der leverer en fantastisk kaffekvalitet
ltio er anerkendt og respekteret i forbrugertest og tilfredsstiller folk med smag for en 

bust, højkvalitets maskine, der leverer anerkendt kaffekvalitet.

Al slags kaffe når som helst
• Du har 6 drikke lige ved hånden
• Cappuccino og latte macchiato med ét tryk – inkl. mælkekaraffel
• Juster længden, 5 indstillinger for aromastyrke og kværnen
• Juster og gem din personlige brugerprofil

Hver kop kaffe brygget til perfektion
• 20.000 kopper af den fineste kaffe med holdbare keramiske kværne
• Perfekt mælkeskum takket være Latte Perfetto-teknologi
• Varm kaffe fra første kop med den hurtige vandkoger

Afventer opmærksomt din kommando
• Fjern mælkerester efter brug med mælkerensningsfunktionen
• Designet til at passe på ethvert køkkenbord
• Nyd en skøn kaffe med automatisk rensning og afkalkningsguide



 100 % keramiske kværne

Vores kværne er fremstillet af højteknologisk 
keramik, og de er utrolig slidstærke og præcise. 
De friske bønner males nænsomt, uden risiko 
for overophedning. Den bedste smag og aroma 
udvindes og giver mindst 20.000 kopper 
overlegen kaffesmag.

6 drikke

Nyd et bredt udvalg af drikke, der passer til 
enhver lejlighed. Uanset om du er til espresso 
eller en kaffe- eller mælkebaseret opskrift, 
leverer din superautomatiske maskine et 
perfekt resultat direkte i koppen – uden 
besvær og på ingen tid!

Automatisk rensning og 
afkalkningsguide

Denne espressomaskine renser automatisk 
kaffekredsløbet med vand, når maskinen 
tændes eller slukkes. Det sikrer en 
fremragende, frisk smag i hver kop kaffe. 
Regelmæssig afkalkning forlænger din 
espressomaskines levetid. Denne maskine 
fortæller, når afkalkning er påkrævet, og den 
vejleder dig med meddelelser på skærmen, så 
du ved, hvad du skal gøre hvornår.

Tilpas din kaffe

Denne superautomatiske maskine tilbyder en 
overflod af tillokkende muligheder for at 
tilpasse dine drikke efter din smag. Du kan 
nemt tilpasse og lagre længden, styrken og 
temperaturen for hver drik. Gå bare i gang 
med at udforske, eksperimentere og drømme 
dig frem til en hvilken som helst drik!

Frontbetjening sikrer nem adgang

Din superautomatiske espressomaskine er 
nem at bruge takket være frontbetjeningen af 
vandtanken og affaldsboksen.

Integreret mælkekande

Nyd supercremet cappuccino og latte 
macchiato med perfekt temperatur på den 
nemmest mulige måde. Hæld blot mælken i 
kanden, slut maskinen til stikkontakten, og vælg 
din foretrukne drik. Uanset om det er en 
cappuccino eller opskummet mælk, serveres 
den færdige drik på få sekunder i en stænkfri 
strøm ved den ideelle temperatur.

Philips' grønne logo
Philips' grønne produkter reducerer 
omkostninger, energiforbrug og CO2-
udledning. Hvordan? De tilbyder en 
markant miljømæssig forbedring på et 
eller flere af Philips' grønne fokusområder 
- energieffektivitet, emballage, farlige 
stoffer, vægt, genbrug og bortskaffelse 
samt garanteret lang levetid.
Vigtigste nyheder
Fuldautomatisk espressomaskine
6 drikke Integreret mælkekande, Sort
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Generelle specifikationer
• Mælkeløsning: Integreret mælkekande, Hurtig 

mælkerensning
• Brugerflade: Grundlæggende display

Tekniske specifikationer
• Mælkekandens kapacitet: 0,5 L
• Stor beholder til affald: 15 servings
• Kapacitet: Kaffebønner: 290 g
• Farve og finish: Sort
• Ledningslængde: > 100 cm
• Oprindelsesland: Rumænien
• Filterkompatibilitet: Brita Intenza
• Frekvens: 50 Hz
• Maks. kophøjde: 142 mm
• Produktmål: 256 x 350 x 470 mm
• Spænding: 230 V
• Affaldsbeholder: Adgang fra fronten
• Vandtank: Adgang fra fronten
• Produktets vægt: 8,5 kg
• Kapacitet: vandtank: 1,8 L

Tilpasning
• Indstillinger for aromastyrke: 5
• Længde for kaffe og mælk: Justerbar
• Kværnens indstillinger: 5
• Aromakontrol inden brygning: Nej
• Temperaturindstillinger: 3
• Brugerprofiler: 1

Andre funktioner
• Automatisk rensning og afkalkningsguide
• Gusto Perfetto
• Hovedkontakt afbryderknap: Nej, Ja
• Hurtig vandkoger
• Aftagelig bryggeenhed

Variation
• Drikke: Cappuccino, Kaffe, Espresso, Varmt vand, 

Latte Macchiato, Mælkeskum
• Kaffepulvermulighed
• Dobbelt kop
• Dobbelt kop mælk: Nej
•
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