
 

 

Saeco Moltio
Espressor super 
automat

• Vas lapte și sist. spumare lapte 
integ.

• Argintiu

HD8769/19
Fiecare moment merită aroma sa de cafea
Pentru schimbarea boabelor este nevoie acum de un singur clic
Espressorul Moltio, o capodoperă unică, creată pentru a oferi o experienţă personalizată 

a gustului. Graţie schimbătorului nostru de boabe de cafea, nu trebuie decât să faceţi un 
clic şi veţi putea pregăti cafeaua în funcţie de dispoziţia dvs. sau de ocazie

Perfecţiunea autentică a cafelei italiene
• Specialită?i de lapte perfecte gra?ie glisării noi patentate
• Cafea fără așteptare graţie boilerului de încălzire rapidă
• Cafea fără gust ars graţie râșniţelor 100% ceramice

Setaţi băuturile care se potrivesc cu gusturile dvs.
• Experimentaţi aromele cu schimbătorul de boabe de cafea
• Salvaţi-vă setările preferate pentru cafea
• Experimentaţi bogăţia cafelei cu râșniţele noastre reglabile

Ușor de curăţat și întreţinut
• Un aparat întotdeauna curat cu sistemul automat de curăţare și detartrare
• Curăţare ușoară graţie grupului de preparare detașabil
• Curăţare ușoară graţie componentelor lavabile în mașină



 Râșniţe de cafea 100% ceramice

Acest espressor este echipat cu râșniţe de 
cafea 100% ceramice. Saeco utilizează râșniţe 
ceramice datorită măcinării consecvente, fără a 
supraîncălzi boabele de cafea, pentru un 
espresso impecabil. Ceramica asigură de 
asemenea performanţe de durată și o 
funcţionare complet silenţioasă.

Boiler de încălzire rapidă

Tehnologia boilerului de încălzire rapidă 
pentru Saeco asigură faptul că aparatul dvs. 
este întotdeauna pregătit. Acum nu va mai 
trebui să așteptaţi între pregătirea fiecărui 
espresso, ci puteţi pregăti cafea după cafea.

Schimbător de boabe de cafea

De acum puteţi schimba boabele cu un singur 
clic datorită recipientului înlocuibil patentat 

pentru boabe de cafea. Bucuraţi-vă de 
comoditatea de a schimba rapid amestecarea 
boabelor și găsiţi compoziţia perfectă pentru 
fiecare preferinţă de gust și moment al zilei.

Carafă cu două compartimente 
patentată

Savuraţi specialităţile din lapte complet 
automate cu ajutorul carafei pentru lapte 
patentate, cu tehnologie cu două 
compartimente. Cu ajutorul tehnologiei cu 
două compartimente, vă veţi bucura 
întotdeauna de preparate din cafea cu o spumă 
densă care durează mult, la o temperatură 
ideală, cu un flux constant al laptelui fără riscul 
de stropire.

Salvează setările cafelei dvs.

Veţi obţine întotdeauna o ceașcă perfectă de 
espresso preparat numai pentru dvs., în 
conformitate cu preferinţele personale, 
datorită funcţiei noastre inovatoare de 
memorare pentru a regla lungimea, 
concentraţia și temperatura cafelei. Bucuraţi-
vă de o băutură excepţională cu cafea în ceașca 
dvs. preferată, cu o simplă apăsare de buton.

Componente lavabile în mașină

Pentru confortul dvs., puteţi pune tava de 
scurgere și sistemul de spumare a laptelui sau 
carafa pentru lapte Saeco în mașina de spălat 
vase. Aceasta va economisi timp și va asigura o 
curăţare economică.

Logo-ul Philips Ecologic
Produsele ecologice Philips pot reduce 
costurile, consumul de energie și emisiile 
de CO2. Cum? Acestea oferă o 
îmbunătăţire de mediu semnificativă în una 
sau mai multe domenii focale ecologice 
Philips – eficienţă energetică, ambalare, 
substanţe periculoase, greutate, reciclare 
și casare și fiabilitate pe viaţă.
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Expresso perfect
• Tehnologie Espresso: Sistem de adaptare Saeco, 

Sistem pentru aromă: pre-preparare

Ușor de utilizat
• Curăţare și întreţinere: Clătirea circuitului automat 

de cafea, Ciclu detartrare
• Utilizare: Dozator reglabil cafea, Suprafaţă de 

sprijinire a ceștilor, Abur rapid, Unitate de 
preparare detașabilă, Opţiune espresso normal/
lung

Economie de energie
• Economie de energie: Mod stand-by automat

Date tehnice
• Frecvenţă: 50 Hz
• Alimentare: 1850 W

• Tensiune: 230 V
• Presiune pompă: 15 bar

Greutate și dimensiuni
• Capacitate rezervor de apă: 1,9 l
• Înălţimea maximă a ceștii: 142 mm
• Dimensiuni produs (L x A x Î): 256 x 470 x 350 mm
• Greutate: 8,5 kg
• Capacitate boabe de cafea: 290 gr
• Capacitate casetă cu resturi de cafea: 15 porţii

Caracteristici
• Preparare simultană
• Compatibil filtru Brita: Opţional

Design
• Culoare: Argintiu
• Materiale și finisaje: Plastic
•
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