
 

 

Saeco Moltio
Automatický 
espresovač

• Vestavěná karafa na mléko
• Nerezová ocel

HD8769/89
Každá chvilka si zaslouží chuť kávy.
Výměna zrnek je teď hned po ruce
Kávovar Moltio je unikátní mistrovské dílo, které nabízí chuťové zážitky šité na míru. Díky 

našemu exkluzivnímu přepínači na zrnka bude příprava kávy naprostá hračka a káva vždy 
splní vaše očekávání, ať máte jakoukoli náladu

Perfektní autentická italská káva
• Dokonalá pěna díky karafě na mléko se dvěma komorami
• Káva bez čekání díky rychlému ohřívači
• Káva, která nechutná připáleně díky 100% keramickému mlýnku

Vychutnávejte si nápoje podle svých chutí
• Experimentujte s příchutěmi pomocí přepínače kávových zrn
• Uložte si oblíbená nastavení kávy
• Pohrajte si s bohatostí kávy pomocí našich mlýnků s možností nastavení

Snadné čištění a údržba
• Přístroj je vždy čistý díky automatickému čištění a odstraňování vodního kamene
• Snadné čištění díky odnímatelné varné jednotce
• Snadné čištění – části lze mýt v myčce
• Špičkový design s povrchovou úpravou z nerezové oceli
• espresovač z nerezové oceli



 Celonerezový

prvotřídní materiál pro dlouhou životnost a 
snadné čištění

Nerezová ocel

Špičkový design našeho espresovače Saeco 
podtrhuje povrchová úprava z nerezové oceli. 
Nerezová ocel mu propůjčuje vysoce kvalitní 
vzhled a bude se dobře vyjímat na vaší 
kuchyňské lince. Postará se také o větší 
odolnost a výkon s dlouhou životností.

100% keramický mlýnek

Tento espresovač je vybaven 100% 
keramickým mlýnkem. Společnost Saeco 

používá keramické mlýnky, protože melou 
důkladně a nepřehřívají kávová zrna. 
Výsledkem je bezchybné espresso. Keramika 
rovněž zajišťuje výkon s dlouhou životností a 
naprosto tichý chod.

Rychlý ohřívač

Technologie rychlého ohřívače společnosti 
Saeco se postará o to, aby byl váš přístroj vždy 
připraven. Nyní nebudete muset čekat mezi 
vařením jednotlivých šálků espresa, ale můžete 
připravovat jednu kávu za druhou.

Přepínač kávových zrn

Espresovače Saeco Moltio vám nyní umožní 
změnit zrna pouhým jedním kliknutím, a to díky 
patentované výměnné nádobě na zrna. Užijte si 
výhodu rychlé výměny kávových zrn a najděte 
si dokonalou směs pro každou oblíbenou chuť 
a každou denní chvilku.

Patentovaná karafa na mléko se dvěma 
komorami

Vychutnejte si své mléčné speciality v plně 
automatizované podobě díky nové 
patentované technologii karafy na mléko se 
dvěma komorami. Jednoduše nalijete mléko do 
karafy, připojíte k přístroji a vyberete druh 
kávového nápoje. Dvoukomorová technologie 
vám umožní vychutnat si pokaždé profesionální 
kávové nápoje s hustou a dlouhotrvající 
mléčnou pěnou při ideální teplotě ze stálého 
proudu mléka bez rozstřikování.

Zelené logo společnosti Philips
Zelené výrobky společnosti Philips 
umožňují snížit náklady, spotřebu energie 
a emise CO2. Jak? Nabízejí významná 
zdokonalení v oblasti ochrany životního 
prostředí v jedné nebo několika 
oblastech, na které se společnost Philips 
zaměřuje – energetická úspornost, 
obalové materiály, nebezpečné látky, 
hmotnost, recyklace a likvidace 
a spolehlivá dlouhá životnost.
Přednosti
Automatický espresovač
Vestavěná karafa na mléko Nerezová ocel
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Dokonalé espresso
• Technologie espressa: Technologie Saeco Adapting 

System, Systém aromatu: předpříprava

Snadné použití
• Čištění a údržba: Automatické oplachování obvodu 

kávy, Cyklus odstraňování vodního kamene
• Využití: Nastavitelný dávkovač kávy, Plocha držáku 

šálků, Rychlá pára, Odnímatelná varná jednotka, 
Možnost přípravy normálního / velkého espressa

Úspora energie
• Úspora energie: Automatický pohotovostní režim

Technické údaje
• Frekvence: 50 Hz
• Spotřeba: 1850 W
• Napětí: 230 V
• Tlak čerpadla: 15 bar

Hmotnost a rozměry
• Rozměry výrobku (D x H x V): 256 x 470 x 

350 mm
• Hmotnost: 8,5 kg
• Kapacita na kávová zrna: 290 gr
• Kapacita odpadní nádobky: 15 porcí

Funkce
• Simultánní příprava: Ano
• Kompatibilní s filtry Brita: Volitelné

Design
• Barva: Nerezová ocel / stříbrná
• Materiály a povrchová úprava: Nerezová ocel / 

plast

Logistické údaje
• Počet kusů na paletě: 15

Nádržka na vodu
• Kapacita nádržky na vodu: 1,9 l
•

Specifikace
Automatický espresovač
Vestavěná karafa na mléko Nerezová ocel
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