
 

 

„Saeco“ Moltio
Puikus automatinis 
espreso aparatas

• 6 gėrimai
• Integruotas pieno ąsotėlis
• Juoda

HD8769/09
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iekviena akimirka verta savito kavos skonio

ipažintas aparatas, paruošiantis nuostabios kokybės kavą
ipažintas ir nusipelnęs pagarbos vartotojų tyrimų metu, „Moltio“ patenkina žmonių, 
rie pageidauja tvirto, didelės talpos aparato, gaminančio pripažintos kokybės kavą, skonį.

Bet kuri kava bet kuriuo metu
• Mėgaukitės 6 pasirenkamais gėrimais
• Reguliuokite trukmę, 5 aromato stiprumo ir 5 malūnėlio nustatymų
• Kapučino ir latė su pieno puta iš pieno ąsotėlio, pagaminta vienu paspaudimu
• Koreguokite ir saugokite savo asmeninį naudotojo profilį

Kiekviena kava tobula
• 100 % keraminis malūnėlis ilgalaikiam veikimui
• Ideali pieno puta dėl „Latte Perfetto“ technologijos
• Naudodami greitai įkaistantį virintuvą karštą kavą paruošite nuo pat pirmojo puodelio

Paslaugus ir numatantis jūsų komandą
• Pasinaudokite pieno valymo funkcija ir išvalykite pieno likučius po kiekvieno naudojimo
• Išmaniai suprojektuotas, kad tiktų bet kuriam virtuviniam stalviršiui
• Mėgaukitės puikia kava su automatiniu skalavimu ir nukalkinimu pagal instrukcijas



 100 % keraminiai malūnėliai

Naudojant keramiką užtikrinamas ilgalaikis ir 
tylus aparato eksploatavimas jam nedylant. Tai 
reiškia, kad kava visada bus malama kaip pirmą 
kartą. Kavos paruošite daugiau kaip 15 000 
puodelių.

6 gėrimai

Mėgaukitės įvairiais gėrimais bet kokiai progai. 
Norėtumėte espreso, kavos arba gėrimo su 
pienu, puikus automatinis aparatas be vargo ir 
greitai pagamins tobulą gėrimą!

Automatinis skalavimas ir nukalkinimas 
pagal instrukcijas

Šis espreso aparatas automatiškai plauna savo 
kavos virimo kontūrą vandeniu įjungus arba 

išjungiant aparatą ir kiekvienam kavos puodeliui 
suteikia puikų, šviežią skonį. Reguliarus 
nukalkinimas ilgina espreso aparato naudojimo 
laiką. Šis aparatas praneš, kai reikės nukalkinti. 
Ekrane bus rodomos žinutės, ką ir kada daryti.

Pritaikykite kavą savo individualiam 
skoniui

Su šiuo puikiu automatiniu kavos aparatu 
pasilepinkite variantų gausa, pritaikydami 
gėrimą savo skoniui. Lengvai individualiai 
nustatykite ir išsaugokite atmintyje kiekvieno 
gėrimo gaminimo trukmę, stiprumą ir 
temperatūrą. Tyrinėkite, eksperimentuokite ir 
sumanykite bet kokį gėrimą!

Įdėjimas iš priekio užtikrina lengvą 
prieigą

Jūsų puikus automatinis espreso aparatas 
nereikalauja pastangų, nes turi iš priekio 
papildomą vandens bakelį ir iš priekio įdedamą 
atliekų dėžutę.

Integruotas pieno ąsotėlis

Lengvai mėgaukitės tobulos temperatūros 
kapučino ir latė kava su puta. Tiesiog įpilkite į 
ąsotėlį pieno, įstatykite jį į aparatą ir pasirinkite 
pageidaujamą gėrimą. Ar pasirinktumėte 
kapučino, ar pieno putas, jūsų gėrimas bus 
paruoštas per kelias sekundes, užtikrinant 
idealią temperatūrą ir nuolatinį netikštančio 
pieno srautą.

„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.
Ypatybės
Puikus automatinis espreso aparatas
6 gėrimai Integruotas pieno ąsotėlis, Juoda
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Individualus pritaikymas
• Kavos stiprumo nustatymai: 5
• Kavos virimo ir pieno plakimo trukmė: 

Reguliuojama
• Malūnėlio nustatymai: 5
• Aromato nustatymų valdymas prieš verdant kavą: 

Ne
• Temperatūros nustatymai: 3
• Naudotojų profiliai: 1

Bendrosios specifikacijos
• Pieno plakimo prietaisas: Integruotas pieno 
ąsotėlis, Greitas pieno sistemos išvalymas

• Vartotojo sąsaja: Pagrindinis ekranas

Kitos funkcijos
• Automatinis skalavimas ir nukalkinimas pagal 

instrukcijas
• „Gusto perfetto“
• Pagrindinis ĮJUNGIMO / IŠJUNGIMO mygtukas: 

Ne, Taip
• Greitai įkaistantis virintuvas
• Išimamas virimo elementas

Techniniai duomenys
• Talpus pieno ąsotėlis: 0,5 l
• Atliekų indo talpa: 15 porcijos
• Vandens bakelio talpa: 1,8 l
• Kavos pupelių talpa: 290 g
• Spalva ir apdaila: Juoda
• Maitinimo laido ilgis: >100 cm
• Kilmės šalis: Rumunija
• Filtro suderinamumas: „Brita Intenza“
• Dažnis: 50 Hz
• Didžiausias puodelio aukštis: 142 mm
• Gaminio matmenys: 256 x 350 x 470 mm
• Įtampa: 230 V
• Tirščių indas: Prieiga iš priekio
• Vandens bakelis: Prieiga iš priekio
• Gaminio svoris: 8,5 kg

Įvairovė
• Gėrimai: Kapučino, Kava, Espreso, Karštas vanduo, 

Latė su (pieno) puta, pieno puta
• Tirpios kavos parinktis
• Dvigubas puodelis
• Dvigubas kavos su pienu puodelis: Ne
•

Specifikacijos
Puikus automatinis espreso aparatas
6 gėrimai Integruotas pieno ąsotėlis, Juoda
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