
 

 

Saeco Moltio
Üliautomaatne 
espressomasin

• Valmistab seitset kohvijooki
• Sisseehitatud piimakann ja -

vahustaja
• Hõbedane
• Viieastmeliselt seadistatav 

kohviveski

HD8769/19
Iga hetk väärib omaenese kohvimaitset
Ubade vahetamine on nüüd vaid ühe klõpsatuse kaugusel
Moltio espressomasin - ainulaadne meistriteos, mis on loodud erilise maitseelamuse 

heaks. Tänu meie ainulaadsele ubade vahetamise lahendusele on tuju ja hetkega ideaalselt 
sobiva kohvisordi valimine vaid klõpsatuse kaugusel.

Autentne ja perfektne itaalia kohv
• Täiuslik piimavaht tänu kahe kambriga piimanõule
• Kohv ilma ootamiseta tänu lühikese kuumenemisajaga boilerile

Selline jook, nagu just teile maitseb
• Katsetage maitsetega kohviubade vahetamise süsteemi abil
• Salvestage oma meelepärased kohviseaded

Lihtne puhastada ja hooldada
• Tänu automaatsele puhastusele ja katlakivi eemaldamisele on kohvimasin alati puhas
• Masinpestavate osade tõttu on puhastamine lihtne

Täiustatud tehnoloogia, mis on mõeldud ideaalse kohvi loomiseks
• Saavutage maksimaalne maitse tänu 100%-liselt keraamilistele kohviveskitele
• Peenhäälestage kohvi rikkalikkust 5-astmeliselt reguleeritavate jahvatitega



 Lühikese kuumenemisajaga boiler

Saeco lühikese kuumenemisajaga boileri 
tehnoloogia tagab, et teie masin on alati 
töövalmis. Nüüd ei pea te iga tassitäie espresso 
valmistamise järel ootama, vaid võite 
valmistada mitu tassitäit järjest.

Kohviubade vahetamise süsteem

Tänu patenditud vahetatavale kohvioasalvele 
saate nüüd ube vahetada vaid ühe klõpsuga. 
Nautige mugavat võimalust kiiresti kohvisegu 
vahetada ning leidke igale maitse-eelistusele ja 
hetkele täiuslikult sobiv kohv.

Patenteeritud kahe kambriga nõu

Nautige oma piimajooke tänu uuele 
täisautomaatsele patenteeritud piimanõule, 

millel on kahe kambri tehnoloogia. Lihtsalt 
valage piim nõusse, kinnitage see masina külge 
ja valige kohvijook. Kahe kambri tehnoloogia 
abil naudite alati kohvijooki, millel on tihke, 
kauapüsiv vaht ideaalsel temperatuuril tänu 
pidevale, ilma pritsmeteta piimavoole.

Salvestab teie kohviseaded

Tänu reguleeritava kohvikoguse, -kanguse ja -
temperatuuriga mälufunktsioonile saate alati 
täiusliku tassi kohvi, mis on just teile - teie 
isiklike eelistuste järgi - valmistatud. Nautige 
suurepärast kohvijooki oma lemmiktassis vaid 
ühe nupuvajutusega.

Masinpestavad osad

Mugavuse tagamiseks võite panna Saeco 
tilgakoguja ja piimavahustaja või -nõu 
nõudepesumasinasse. See säästab aega ja tagab 
hügieenilise puhastuse.

Automaatne puhastus ja katlakivi 
eemaldamine

Saeco disainis sellele espressomasinale 
automaatse puhastuse süsteemi, et masina 
käivitamisel või sisselülitamisel puhastataks 
kohvi ringlussüsteem automaatselt veega. 
Tulemuseks on suurepärane värske maitsega 
kohv igas kohvitassis. Katlakivi korrapärane 
eemaldamine pikendab masina eluiga. Lisaks 
sellele, et masin annab teile teada, millal on 
katlakivi vaja eemaldada, käivitub 
espressomasinal automaatne katlakivi 
eemaldumise protsess ning teile antakse 
ekraanil selgeid juhiseid, kui teil on vaja selles 
protsessis osaleda. Katlakivi eemaldamine ei 
ole kunagi nii lihtne olnud.

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.
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Disain
• Värvus: Must, Hõbedane

Viimistlus
• Põhikorpuse materjal: Roostevaba teras ja plast

Päritoluriik
• Valmistatud: Itaalias

Üldine spetsifikatsioon
• Kohandamine vastavalt joogile: Reguleeritav kohvi 

kangus, Reguleeritav tassi suurus, Reguleeritav 
temperatuur

• Lihtne puhastamine ja hooldus: Automaatne 
katlakivieemalduse tsükkel, Automaatne 
loputustsükkel, Valikuline Brita veefilter, 
Eemaldatav kohvivalmistusliides, Sobib AquaCleani 
filtriga kasutamiseks

• Lihtne ja mugav kasutada: Reguleeritav tila, 
Automaatne ooterežiim, Eemaldatav kohvioasalv, 
Eemaldatav tilgakoguja, Eemaldatav veepaak

• Erifunktsioonid: Keraamiline kohviveski, 
Eelkeetmine

• Piimanõu tüüp: Tavaline piimanõu
• Kohvijoogid: Espresso, Cappuccino, Espresso 

Macchiato, Latte Macchiato, Cafè Lungo, 

vahustatud piim, kuum vesi
• Seadistatav tilakõrgus: 142 mm
• Kohvi sisestusviis: Jahvatatud kohv, kohvioad

Hooldus
• 2-aastane garantii

Tehnilised andmed
• Juhtme pikkus: 0,8 m
• Sagedus: 50 Hz
• Pinge: 230 V
• Kohvioasalve maht: 290 g
• Piimanõu mahutavus: 500 l
• Jäätmenõu maht: 15 valmistuskorda
• Veenõu maht: 1,9 l
• Pumba rõhk: 15 bar
• Veekatlad: 1
• Tassi maksimaalne kõrgus: 142 mm

Kaal ja mõõtmed
• Toote mõõtmed (L x S x K): 256 x 470 x 350 mm
• Toote kaal: 8,5 kg

Säästvus
• Võimsustarve kohvivalmistamisel: 1850 W
•
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