
 

 

Saeco Moltio

• 6 dostępnych napojów
• Zintegrowana karafka do mleka
• Czarny

HD8769/09
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ażda chwila zasługuje na swój idealny aromat kawy

enomowany ekspres zapewniający doskonałą jakość kawy
sa ekspresu Moltio została potwierdzona testami konsumenckimi. Spełnia on 
zekiwania klientów poszukujących solidnego i wydajnego ekspresu zapewniającego 
wę najwyższej jakości.

Odpowiednia kawa na każdą okazję
• 6 rodzajów kaw na wyciągnięcie ręki
• Regulacja ilości kawy, 5 ustawień mocy aromatu, 5 ustawień młynka
• Możliwość parzenia cappuccino i latte macchiato za dotknięciem jednego przycisku dzięki 

pojemnikowi na mleko
• Stwórz i zapisz swój osobisty profil użytkownika

Perfekcyjna jakość każdej filiżanki kawy
• 20 000 filiżanek wyśmienitej kawy dzięki trwałym ceramicznym młynkom
• Idealna mleczna pianka dzięki technologii Latte Perfetto
• Gorąca kawa od pierwszej filiżanki dzięki termoblokowi

Funkcjonalność oraz intuicyjna obsługa
• Czysty obieg mleka po każdym użyciu dzięki funkcji automatycznego czyszczenia
• Sprytna konstrukcja pasująca do każdego blatu kuchennego
• Rozkoszuj się wyborną kawą dzięki funkcji automatycznego płukania i podpowiedzi dot. 

odkamieniania



 100% ceramiczne młynki

Nasze młynki są w 100% ceramiczne, a dzięki 
temu niezwykle trwałe i precyzyjne. 
Umożliwiają zaparzenie co najmniej 20 000 
filiżanek świeżej, aromatycznej kawy.

6 rodzajów kaw

Ciesz się szerokim wyborem kaw na każdą 
okazję. Bez względu na to, czy masz ochotę na 
espresso, tradycyjną czarną kawę, czy kawę z 
mlekiem, automatyczny ekspres błyskawicznie 
i bez kłopotu przygotuje filiżankę perfekcyjnej 
kawy!

Funkcja automatycznego płukania i 
podpowiedzi dot. odkamieniania

Ten ekspres automatycznie czyści obieg kawy 
za pomocą wody po włączeniu lub wyłączeniu 

urządzenia. Zapewnia to doskonały, świeży 
smak każdej filiżanki kawy. Regularne usuwanie 
kamienia wydłuża żywotność ekspresu do 
kawy. Urządzenie sygnalizuje konieczność 
usunięcia kamienia poprzez wyświetlane na 
ekranie komunikaty informujące o tym, co i 
kiedy należy zrobić.

Możliwość dostosowania kawy do swoich 
upodobań

Ten w pełni automatyczny ekspres ma wiele 
opcji, dzięki którym dostosujesz smak napoju 
do swoich upodobań. Ilość, moc, temperaturę 
i smak każdego napoju można w prosty sposób 
spersonalizować i zapisać w pamięci 
urządzenia. Dzięki naszemu ekspresowi 
możesz odkrywać nowe smaki, 
eksperymentować i tworzyć napoje, na jakie 
tylko masz ochotę!

Łatwe uzupełnianie składników od 
frontu urządzenia

W pełni automatyczny ekspres do kawy jest 
łatwy w użyciu dzięki możliwości napełniania 
zbiornika wody i opróżniania pojemnika na 
odpady od frontu urządzenia.

Zintegrowana karafka do mleka

Ciesz się kremowym cappuccino i latte 
macchiato o idealnej temperaturze w 
najprostszy sposób. Wystarczy wlać mleko do 
pojemnika, podłączyć pojemnik do ekspresu i 
wybrać rodzaj napoju. Niezależnie od tego, czy 
wybierzesz cappuccino czy spienione mleko, 
napój będzie gotowy w kilka sekund bez 
rozpryskiwania i w idealnej temperaturze.

Zielone logo firmy Philips
„Zielone” produkty firmy Philips 
zapewniają niższe zużycie energii i 
redukcję emisji dwutlenku węgla. Jak? 
Oferują one znacznie lepsze rozwiązania 
środowiskowe w jednym lub kilku 
obszarach ekologicznych firmy Philips: 
wydajności energetycznej, opakowaniu, 
wykorzystaniu niebezpiecznych substancji, 
wadze, recyklingu i wyrzucaniu zużytych 
produktów oraz trwałości.
Zalety
6 dostępnych napojów Zintegrowana karafka do mleka, Czarny
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Możliwość personalizacji
• Ustawienia mocy aromatu: 5
• Ilość kawy i mleka: Regulowana
• Ustawienia młynka: 5
• Kontrola aromatu podczas wstępnego zaparzania: 

Nie
• Ustawienia temperatury: 3
• Profile użytkowników: 1

Informacje ogólne
• System spieniania mleka: Zintegrowana karafka na 

mleko, Szybkie czyszczenie obiegu mleka
• Panel sterowania: Podstawowy rodzaj 

wyświetlacza

Inne funkcje
• Funkcja automatycznego płukania i podpowiedzi 

dot. odkamieniania
• Gusto Perfetto
• Główny wyłącznik: Nie, Tak
• Termoblok
• Wyjmowany blok zaparzający

Dane techniczne
• Pojemność pojemnika na mleko: 0,5 L
• Pojemność pojemnika na odpadki: 15 porcji
• Pojemność zbiornika wody: 1,8 L
• Pojemność pojemnika na ziarna kawy: 290 g
• Kolor i wykończenie: Czarny
• Długość przewodu: > 100 cm
• Kraj pochodzenia: Rumunia
• Zgodność filtra: Brita Intenza
• Częstotliwość: 50 Hz
• Maks. wysokość filiżanki: 142 mm
• Wymiary produktu: 256 x 350 x 470 mm
• Napięcie: 230 V
• Pojemnik na odpady: Dostęp od frontu urządzenia
• Zbiornik wody: Dostęp od frontu urządzenia
• Waga produktu: 8,5 kg

Różnorodność
• Napoje: Cappuccino, Klasyczna czarna kawa 

(coffee), Espresso, Gorąca woda, Latte macchiato, 
Spienione mleko

• Funkcja kawy mielonej
• Funkcja Double Cup
• Funkcja Double Cup dla kawy mlecznej: Nie
•

Dane techniczne
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