
 

 

Saeco Moltio
Üliautomaatne 
espressomasin

• 6 jooki
• Sisseehitatud piimanõu
• Must
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Ig
Tu

Ta
tu
a hetk väärib omaenese kohvimaitset
nnustatud masin, mis valmistab suurepärase kvaliteediga kohvi

rbimistestide kohaselt tunnustatud ja hinnatud tugev ning väga efektiivne Moltio tagab 
nnustatud kohvikvaliteedi.

Igasse hetke sobiv kohv
• Nautige 6 joogi lihtsasti valmistamist
• Reguleerige valmistamise pikkust, 5 aroomitugevuse ja 5 kohviveski seadistust
• Tänu piimanõule saate cappuccinot ja Latte Macchiatot valmistada vaid ühe nupuvajutusega
• Seadistage oma isiklik kasutajaprofiil ja salvestage see

Iga tassitäie kohvi maitset on täiuslikkuseni täiustatud
• 100% keraamilised kohviveskid pikaajalise töökindluse tagamiseks
• Täiuslik piimavaht tänu Latte Perfetto tehnoloogiale
• Kiirelt kuumenev boiler tagab kuuma kohvi esimesest tassist alates

Tähelepanelik ja teie käsklusi täitev
• Piimast puhastamise funktsioon eemaldab piimajäätmed iga kasutamise järel
• Nutika disaini tõttu sobib masin igale tööpinnale
• Automaatloputus ja juhitav katlakivi eemaldamine suurepärase kohvi nautimiseks



 100%-liselt keraamilised kohviveskid

Keraamiline materjal tagab pika tööea ja vaikse 
toimimise ilma kulumiseta. See tähendab alati 
täiuslikult jahvatatud kohvi värsketest ubadest 
rohkem kui 15 000 tassi vältel.

6 jooki

Nautige igal erilisel sündmusel mõnda 
lemmikjooki. Olgu teie lemmikuks espresso, 
kohv või piimapõhine jook, saate 
täisautomaatse espressomasinaga lihtsasti ja 
kiiresti suurepärase tassitäie jooki valmistada!

Automaatloputus ja juhitav katlakivi 
eemaldamine

See espressomasin puhastab masina 
käivitamisel või sisselülitamisel kohvi 

ringlussüsteemi automaatselt veega. 
Tulemuseks on suurepärane värske maitse igas 
kohvitassis. Katlakivi korrapärane 
eemaldamine pikendab masina kasutusiga. 
Masin annab teile teada, millal on vaja katlakivi 
eemaldada, esitades ekraanil suunised, mida ja 
millal teha.

Kohandage oma kohvi

See üliautomaatne masin pakub mitmeid 
nauditavaid valikuid, mille abil kohandada jooki 
vastavalt oma maitsele. Saate igat jooki 
hõlpsasti isikupärastada ja salvestada mällu 
valmistamise pikkuse, tugevuse ja temperatuuri 
valikud. Avastage ja eksperimenteerige julgesti 
ning mõelge välja meelepärane jook!

Lihtne esiküljelt laadimine

Täisautomaatset espressomasinat on lihtne 
kasutada tänu veepaagi ja kohvipaksusalve 
esiküljelt laadimisele

Sisseehitatud piimanõu

Nautige ülikreemjat täiuslikul temperatuuriga 
cappuccinot ja Latte Macchiatot lihtsaimal 
võimalikul viisil. Lihtsalt valage piim nõusse, 
sisestage see masinasse ja valige soovitud jook. 
Olenemata sellest, kas tegu on cappuccino või 
piimavahuga, serveeritakse jook sekundite 
jooksul ning pritsmevabalt ja ideaalsel 
temperatuuril.

Philipsi roheline logo
Philipsi keskkonnasõbralikud tooted 
võivad vähendada kulusid, 
energiatarbimist ja CO2 heitkoguseid. 
Kuidas? Nende keskkonnasõbralikkust on 
parandatud oluliselt ühes või mitmes 
Philipsi keskkonnasõbraliku tooterühma 
keskses valdkonnas – energiatõhusus, 
pakend, ohtlikud ained, kaal, ringlussevõtt 
ja kõrvaldamine ning usaldusväärsus kogu 
kasutusea jooksul.
Esiletõstetud tooted
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Kohandamine
• Aroomi kanguse seaded: 5
• Kohvi ja piima valmistamise pikkus: Seadistatav
• Kohviveski seadistused: 5
• Pre Brew Aroma juhtimine: Ei
• Temperatuurisätted: 3
• Kasutajaprofiilid: 1

Üldine spetsifikatsioon
• Piimasegu: Sisseehitatud piimanõu, Kiire piima 

puhastamine
• Kasutajaliides: Põhikuva

Muud omadused
• Automaatloputus ja juhitav katlakivi eemaldamine
• Gusto perfetto
• Pealüliti SISSE/VÄLJA lüliti: Ei, Jah
• Lühikese kuumenemisajaga boiler
• Eemaldatav kohvivalmistusliides

Tehnilised andmed
• Piimanõu mahutavus: 0,5 l

• Jäätmenõu maht: 15 valmistuskorda
• Veenõu maht: 1,8 l
• Kohvioasalve maht: 290 g
• Värv ja viimistlus: Must
• Juhtme pikkus: 100 cm
• Päritoluriik: Rumeenia
• Filtri sobivus: Brita Intenza
• Sagedus: 50 Hz
• Tassi maksimaalne kõrgus: 142 mm
• Toote mõõtmed: 256 × 350 × 470 mm
• Pinge: 230 V
• Jäätmeanum: Juurdepääs eest
• Veepaak: Juurdepääs eest
• Toote kaal: 8,5 kg

Erinevad
• Joogid: Cappuccino, Kohv, Espresso, Kuum vesi, 

Latte Macchiato, Piimavaht
• Kohvipulbri valik
• Topelttass
• Piim, topelttass: Ei
•
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