
 

 

Saeco Moltio
Automata eszpresszó 
kávéfőző

• 6-féle ital
• Beépített tejtartály
• Fekete
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inden pillanathoz a megfelelő ízű kávé
nyűgöző minőségű kávét nyújtó elismert készülék

fogyasztói tesztek alapján elismert és nagyra értékelt Moltio az elismert kávéminőséget 
újtó robusztus, nagy kapacitású készülékek kedvelőinek igényeit elégíti ki.

Bármilyen kávé bármikor
• 6 különböző ital egy gombnyomásnyira
• Állítható hosszúság, 5 aromaerősség és 5 őrlőbeállítás
• Cappuccino és latte macchiato egyetlen gombnyomásra, a tejtartály segítségével
• Saját felhasználói profilt állíthat be és menthet el

Minden csésze kávé tökéletesre készítve
• Hosszan tartó teljesítményt biztosító, 100%-ban kerámia őrlőbetétek
• Tökéletes tejhab a Latte Perfetto technológiával
• Forró kávé az első csészéből a gyors fűtésű vízmelegítővel

Készséges és csak az Ön utasításaira vár
• Tisztítsa ki a tejtartályt minden használat után a tejtisztítás funkcióval
• Az ötletes kialakítás jól illeszkedik bármilyen konyhai pulthoz
• Az automatikus öblítéssel és a vezérelt vízkőmentesítéssel kiváló kávékat élvezhet



 100% kerámia őrlőbetétek

A kerámia alapanyag emellett hosszan tartó 
teljesítményt és csendes működést biztosít, 
miközben nem megy tönkre. Ez azt jelenti, 
hogy a kávéját az első alkalomtól kezdve mindig 
ugyanúgy őrli, ezáltal a legjobbat hozza ki a 
kávészemekből több mint 15 000 csésze kávé 
erejéig.

6-féle ital

Minden alkalomhoz a megfelelő kávét 
választhatja. Akár eszpresszóról, akár hosszú 
kávéról, akár valamilyen tejes készítményről is 
legyen szó, automata kávégépével pillanatok 
alatt, könnyedén megkapja a tökéletes csésze 
kávét!

Automatikus öblítés és vezérelt 
vízkőmentesítés

Az eszpresszógép bekapcsoláskor vagy 
kikapcsoláskor automatikusan vízzel tisztítja 
meg a kávé funkciókört. Ennek köszönhetően 
minden csésze kávénak nagyszerű, friss íze lesz. 
A rendszeres vízkőmentesítés meghosszabbítja 
az eszpresszógép élettartamát. A készülék jelzi, 
ha vízkőmentesítés szükséges, és a képernyőn 
megjelenő üzenetekkel végigvezeti önt a 
teendőkön.

A kávé személyre szabása

Az automata gép ínycsiklandó lehetőségeinek 
tárházával saját ízlésének megfelelő italt 
készíthet. Könnyedén beállíthatja és 

eltárolhatja az egyes italok hosszúságát, 
erősségét és hőmérsékletét is. Fedezze fel a 
lehetőségeket, kísérletezzen, és állítsa elő álmai 
italát!

Elöltöltős könnyű hozzáférés

Automata eszpresszógépe könnyen 
használható az elöl tölthető víztartálynak és 
kávétartálynak köszönhetően.

Philips Green embléma
A Philips Green termékei csökkenthetik a 
költségeket, az energiafelhasználást és a 
széndioxid-kibocsátást. Hogyan? 
Lényegesen környezetbarátabb 
megoldásokat kínálnak a Philips Green 
fókuszterületein - energiahatékonyság, 
csomagolás, veszélyes anyagok, tömeg, 
újrahasznosítás és selejtezés, megbízható 
működés a termék egész élettartama alatt.
Fénypontok
Automata eszpresszó kávéfőző
6-féle ital Beépített tejtartály, Fekete
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Testreszabás
• Aromaerősség-beállítások: 5
• Kávé- és tejhosszúság: szabályozható
• Őrlőbeállítások: 5
• Főzés előtti aromabeállítás: Nem
• Hőfok beállítások: 3
• Felhasználói profilok: 1

Általános jellemzők
• Tejadagolás: Beépített tejtartály, Gyors tejtisztítás
• kezelői felület: Alap kijelző

Egyéb jellemzők
• Automatikus öblítés és vezérelt vízkőmentesítés
• Gusto perfetto
• Be-/kikapcsoló gomb: Nem, Igen
• Gyorsfűtésű vízmelegítő
• Kivehető központi egység

Műszaki adatok
• Tejtartály térfogat: 0,5 L

• Hulladéktartály kapacitása: 15 adag
• A víztartály űrtartalma: 1,8 L
• Szemes kávé kapacitás: 290 g
• Szín és felület: Fekete
• Vezetékhossz: >100 cm
• Származási hely: Románia
• Szűrő-kompatibilitás: Brita Intenza
• Frekvencia: 50 Hz
• Max. csészemagasság: 142 mm
• Termék méretei: 256 x 350 x 470 mm
• Feszültség: 230 V
• Hulladéktartály: Elülső hozzáférés
• Víztartály: Elülső hozzáférés
• Készülék tömege: 8,5 kg

Különböző kávéitalok
• Italok: Cappuccino, Kávé, Eszpresszó, Forró víz, 

Latte macchiato, Tejhab
• Őrölt kávé opció
• Dupla csésze
• Dupla csésze tejhez: Nem
•

Műszaki adatok
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