
 

 

Saeco Moltio
Super automatický 
espresso kávovar

• Uvarí 7 druhov kávy
• Integrovaná nádoba na mlieko a 

penič
• Čierna
• Mlynček s 5 stupňami 

nastavenia

HD8769/09
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aždý moment si zaslúži jedinečnú chuť kávy

a zmenu zŕn stačí jedno cvaknutie
resso kávovar Moltio predstavuje jedinečné majstrovské dielo vytvorené tak, aby ste si mohli 

hutnať nápoje presne podľa svojej chuti. Vďaka exkluzívnemu systému na zmenu kávových zŕn 

žete jednoduchým cvaknutím pripraviť kávu, ktorá bude vždy zodpovedať vašej aktuálnej nálade.

Pokročilá technológia vytvorená pre dokonalú kávu
• Jemne si dolaďte chuť kávy pomocou 5 nastavení mlynčeka
• Získajte maximálnu chuť pomocou 100% keramických mlynčekov

Vysoké pohodlie je súčasťou zážitku
• Plne odnímateľná varná jednotka môže byť vyčistená behom chvíle

Rôzne druhy káv prispôsobené vašej chuti
• Výber intenzity si zapamätá, aká silná káva sa vám páči



 Mlynčeky s 5 stupňami nastavenia

Pokiaľ ide o jemnosť mletia, toto zariadenie vás 
nikdy nesklame. Rôzne kávové zmesi vyžadujú na 
rozvinutie plnej chuti rôzne úrovne zrnitosti. Preto 
má systém mletia tohto zariadenia päť 
prispôsobiteľných nastavení – od najjemnejšieho 
mletia pre plnú chuť espressa až po najhrubšie pre 
ľahšiu kávu.

100 % keramické mlynčeky

Robustné 100 % keramické mlynčeky vám počas 
nadchádzajúcich rokov zaručia okamih pôžitku z 
čistej kávy. Keramický materiál zabezpečuje ideálne 
mletie, ktoré umožňuje aby postupný prietok vody 
extrahoval najčistejšie esencie zrniek. Keramický 
materiál navyše na rozdiel od iných „bežných 
mlynčekov“ zabraňuje prehriatiu kávy a chuti 
pripáleniny.

Odnímateľná varná jednotka

Účinnosť a jednoduchosť použitia boli kľúčovými 
faktormi inšpirácie pri zostrojení prvej varnej 
jednotky Saeco pred 30 rokmi. A do dnešného dňa 
stále dokazuje, že sa jedná o majstrovský kúsok 
techniky. Tak ako vždy poskytuje jednoduché 
čistenie – stačí ju vybrať a umyť pod tečúcou vodou 
po dobu niekoľkých sekúnd a potom ju rovnako 
ľahko vložíte naspäť.

Funkcia uloženia do pamäte

Keď si spomedzi 5 rôznych nastavení vyberiete 
ideálnu intenzitu, môžete ju spolu so želanou 
veľkosťou a teplotou kávy jednoducho uložiť 
pomocou funkcie uloženia do pamäte. Každá budúca 
šálka bude potom presne prispôsobená vašej chuti. 
Svojmu kávovaru, na rozdiel od miestneho baristu, 
to už nikdy nebudete musieť znova pripomínať.
Technické údaje
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Technické špecifikácie
• Tlak čerpadla: 15 barov
• Objem karafy na mlieko: 500 ml
• Zásobník na kávové zrnká: 290 g
• Kapacita nádoby na odpad: 15 porcií
• Max. výška šálky: 142 mm
• Ohrievače vody: 1
• Napätie: 230 V
• Frekvencia: 50 Hz
• Dĺžka kábla: 0,8 m
• Kapacita nádoby na vodu: 1,9 l

Udržateľnosť
• Spotreba energie pri varení kávy: 1850 W

Všeobecné špecifikácie
• Šálok naraz:: 2
• Kompatibilné servírovanie kávy: Celé kávové zrná, 
čerstvo pomletá káva

• Typ karafy: Jednoduchá karafa
• Typ ohrievača: Varný blok s rýchlym zahrievaním
• Špeciálne funkcie: Mlynček s keramickými drvičmi, 

Integrovaná karafa, Predvarenie
• Prispôsobenie podľa nápoja: Nastaviteľná intenzita 

kávy, Nastaviteľná teplota, Nastaviteľný objem 
šálky

• Ľahké použitie a pohodlie: Nastaviteľná výlevka, 
Automatický pohotovostný režim

• Ľahké čistenie a údržba: Cyklus automatického 
odstraňovania vodného kameňa, Odnímateľná 
varná jednotka, Voliteľný vodný filter Brita, 
Automatický oplachovací cyklus

• Kávové nápoje: Espresso, kapučíno, horúca voda, 
cafè créme, napenené mlieko, espresso macchiato, 
latte macchiato

Povrchová úprava
• Materiál hlavnej časti: Plast
• Materiál nádoby na vodu: Plast

Krajina pôvodu
• Krajina pôvodu: Taliansko

Servis
• Dvojročná záruka: áno

Hmotnosť a rozmery
• Hmotnosť produktu: 8,5 kg
• Rozmery produktu (Š x H x V): 256 x 470 x 

350 mm

Dizajn
• Farba: Čierna
•

Dátum vydania  
2019-04-02

Verzia: 9.1.1

EAN: 08 71010 36371 41

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez 
oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke 
Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com
Hlavné prvky
Super automatický espresso kávovar
Uvarí 7 druhov kávy Integrovaná nádoba na mlieko a penič, Čierna, Mlynček s 5 stupňami nastavenia
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