
 

 

Saeco Moltio
Super automatický 
espresso kávovar

• Uvarí 7 druhov kávy
• Integrovaná nádoba na mlieko a 

penič
• Strieborná
• Mlynček s 5 stupňami 

nastavenia

HD8769/19
Každý moment si zaslúži jedinečnú chuť kávy

Na zmenu zŕn stačí jedno cvaknutie
Espresso kávovar Moltio predstavuje jedinečné majstrovské dielo vytvorené tak, aby ste si mohli 
vychutnať nápoje presne podľa svojej chuti. Vďaka exkluzívnemu systému na zmenu kávových zŕn 

môžete jednoduchým cvaknutím pripraviť kávu, ktorá bude vždy zodpovedať vašej aktuálnej nálade.

Dokonalá pravá talianska káva
• Dokonalá pena vďaka dvojkomorovej karafe na mlieko
• Káva bez dlhého čakania vďaka varnému bloku s rýchlym zahrievaním

Pripravujte nápoje presne podľa svojej chuti
• Experimentujte s chuťou vďaka systému na zmenu kávových zŕn
• Uložte si svoje obľúbené nastavenie typu kávy

Jednoduché čistenie a údržba
• Vždy čistý kávovar vďaka automatickému čisteniu a odstraňovaniu vodného kameňa
• Jednoduché čistenie vďaka súčastiam umývateľným v umývačke riadu

Pokročilá technológia vytvorená pre dokonalú kávu
• Získajte maximálnu chuť pomocou 100% keramických mlynčekov
• Jemne si dolaďte chuť kávy pomocou 5 nastavení mlynčeka



 Varný blok s rýchlym zahrievaním

Vďaka technológii varného bloku s rýchlym 
zahrievaním od spoločnosti Saeco bude váš 
kávovar vždy pripravený. Teraz už nemusíte 
čakať počas varenia jedného espressa, ale 
môžete variť kávu za kávou.

Systém na zmenu kávových zŕn

Vďaka patentovanej vymeniteľnej nádobe 
na kávové zrná môžete jednoduchým 
prepnutím zmeniť druh kávových zŕn. 
Vychutnajte si jedinečnú vymoženosť rýchlej 
zmeny zmesi kávových zŕn a prispôsobte si 
kávu presne podľa svojej chuti a nálady.

Patentovaná dvojkomorová karafa na 
mlieko

Vychutnajte si plne automatickú prípravu 
mliečnych špecialít pomocou novej 

patentovanej karafy na mlieko s technológiou 
dvoch komôr. Jednoducho nalejte mlieko do 
karafy, pripojte ju k zariadeniu a vyberte 
požadovaný kávový nápoj. Vďaka technológii 
dvoch komôr si vždy vychutnáte profesionálne 
pripravený kávový nápoj s hustou mliečnou 
penou, ktorá dlho vydrží a má správnu teplotu 
vďaka plynulému nalievaniu mlieka bez 
vyšplechovania.

Uloží vaše nastavenia typu kávy

Vždy si vychutnáte perfektné espresso presne 
podľa vašej chuti, vďaka inovatívnej funkcii 
uloženia nastavenia veľkosti, intenzity a teploty 
kávy. Doprajte si tak dokonalú kávu vo vašej 
obľúbenej šálke jednoduchým stlačením 
tlačidla.

Časti umývateľné v umývačke riadu

Podnos na odkvapkávanie, penič mlieka a 
karafu na mlieko Saeco môžete jednoducho 
umývať v umývačke riadu, čo šetrí čas a zaručí 
hygienickú čistotu.

Automatické čistenie a odstraňovanie 
vodného kameňa

Spoločnosť Saeco navrhla tento kávovar tak, 
aby sa okruh kávy vyčistil vodou vždy pri 
spustení alebo vypnutí kávovaru. Vďaka tomu 
dosiahnete skvelú a čerstvú chuť kávy v každej 
šálke. Pravidelný proces odstraňovania 
vodného kameňa predlžuje životnosť vášho 
espresso kávovaru. Tento kávovar vás nielen 
upozorní na potrebu odstránenia kameňa, ale 
automatický proces odstraňovania vodného 
kameňa sa tiež sám spustí a prevedie vás 
jednotlivými krokmi pomocou jasných 
pokynov na obrazovke vždy, keď je potrebné 
vykonať nejakú činnosť. Odstraňovanie 
vodného kameňa ešte nikdy nebolo také 
jednoduché!

Logo Philips Green
Ekologické výrobky značky Philips 
pomáhajú znižovať náklady, spotrebu 
energie a emisie CO2. Akým spôsobom? 
Ponúkajú významný environmentálny 
prínos v jednej alebo viacerých hlavných 
oblastiach ekologických priorít 
spoločnosti Philips – energetická 
efektívnosť, balenie, nebezpečné látky, 
hmotnosť, recyklovanie a likvidácia, ako aj 
spoľahlivosť počas celej doby životnosti.
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Dizajn
• Farba: Čierna, Strieborná

Povrchová úprava
• Materiál hlavnej časti: Nehrdzavejúca oceľ a plast

Krajina pôvodu
• Krajina pôvodu: Taliansko

Všeobecné špecifikácie
• Prispôsobenie podľa nápoja: Nastaviteľná intenzita 

kávy, Nastaviteľný objem šálky, Nastaviteľná 
teplota

• Ľahké čistenie a údržba: Cyklus automatického 
odstraňovania vodného kameňa, Automatický 
oplachovací cyklus, Voliteľný vodný filter Brita, 
Odnímateľná varná jednotka, Kompatibilné s 
filtrami AquaClean

• Ľahké použitie a pohodlie: Nastaviteľná výlevka, 
Automatický pohotovostný režim, Odnímateľný 
zásobník na kávové zrná, Odnímateľný podnos na 
odkvapkávanie, Odnímateľná nádržka na vodu

• Špeciálne funkcie: Mlynček s keramickými drvičmi, 
Predvarenie

• Typ karafy: Jednoduchá karafa
• Kávové nápoje: Espresso, kapučíno, espresso 

macchiato, latte macchiato, cafè lungo, napenené 

mlieko, horúca voda
• Nastaviteľná výška výpustu: 142 mm
• Kompatibilné servírovanie kávy: Mletá káva, kávové 

zrná

Servis
• Dvojročná záruka: áno

Technické špecifikácie
• Dĺžka kábla: 0,8 m
• Frekvencia: 50 Hz
• Napätie: 230 V
• Zásobník na kávové zrnká: 290 g
• Objem karafy na mlieko: 500 ml
• Kapacita nádoby na odpad: 15 porcií
• Kapacita nádoby na vodu: 1,9 l
• Tlak čerpadla: 15 bary(ov)
• Ohrievače vody: 1
• Max. výška šálky: 142 mm

Hmotnosť a rozmery
• Rozmery produktu (Š x H x V): 256 x 470 x 

350 mm
• Hmotnosť produktu: 8,5 kg

Udržateľnosť
• Spotreba energie pri varení kávy: 1850 W
•

Technické údaje
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