
 

 

Saeco Moltio
Automatický kávovar

• 6 nápojů
• Vestavěná karafa na mléko
• Titanová

HD8869/09
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aždá chvilka si zaslouží chuť kávy
ceňovaný kávovar poskytující úžasně kvalitní kávu
ohé respektované zákaznické průzkumy potvrdily, že kávovar Moltio vyhovuje 
žadavkům zákazníků, kteří upřednostňují robustní přístroj s vysokou kapacitou a 
eňovanou kvalitou kávy.

Káva pro jakýkoli okamžik
• Užívejte si 6 nápojů na dosah ruky
• Cappuccino a Latte Macchiato jedním dotekem a karafa na mléko
• Nastavte délku, vyberte z pěti možností síly aroma a pěti nastavení mlýnku
• Nastavte a uložte si svůj osobní profil.

Každá káva přivedena k dokonalosti
• 20 000 šálků té nejlepší kávy díky odolným keramickým mlýnkům
• Dokonalá mléčná pěna díky technologii Latte Perfetto
• Horká káva od prvního šálku díky rychlému ohřívači
• Prvotřídní antracitový povrch, dokonalý tvar

Předvídavost a pozornost po vaší ruce
• Funkce rychlého čištění umožňuje čistit zbytky mléka po každém použití
• Chytrý design, který se hodí do jakékoli kuchyně.
• Užívejte si skvělou kávu díky funkci automatického oplachování a odstraňování vodního 

kamene



 100% keramické mlýnky

Naše mlýnky jsou vyrobeny z nejmodernější, 
vysoce kvalitní keramiky, díky čemuž jsou 
mimořádně pevné a přesné. Čerstvá kávová 
zrna jsou jemně namleta bez rizika přehřátí – 
tím je dosaženo extrahování těch nejlepších 
chutí a aroma a vy si tak můžete vychutnat 
skvělou chuť kávy z nejméně 20 000 šálků.

6 nápojů

Užívejte si širokou rozmanitost nápojů pro 
každou příležitost. Ať toužíte po espressu, 
kávě nebo mléčném nápoji, váš 
superautomatický přístroj vám nabídne 
perfektní výsledek bez starostí a okamžitě.

Automatické oplachování a 
odstraňování vodního kamene

Tento kávovar při spuštění nebo vypnutí 
přístroje automaticky propláchne okruh kávy 
vodou. Takto může poskytovat skvělou 
a čerstvou chuť v každém šálku kávy. 
Pravidelné odstraňování vodního kamene 
prodlužuje životnost espresovače. Přístroj vás 
upozorní, kdy je třeba vodní kámen odstranit. 
Pomocí přehledných pokynů na displeji se 
dozvíte, co a kdy je třeba udělat.

Káva podle vás

Tento superautomatický přístroj nabízí 
širokou škálu snadno použitelných možností 
přizpůsobení nápoje podle vaší chuti. Můžete si 

snadno přizpůsobit a uložit do paměti délku, 
sílu a teplotu jednotlivých nápojů. Nebojte se 
objevovat, experimentovat a vysnít si jakýkoli 
nápoj.

Snadný přístup k přednímu plnění

Superautomatický kávovar budete používat 
bez námahy, protože nádržka na vodu 
i odpadní nádoba se obsluhují zepředu.

Vestavěná karafa na mléko

Vychutnejte si skvělé krémové Cappuccino a 
Latte Macchiato při dokonalé teplotě, 
nejjednodušším možným způsobem. Stačí nalít 
mléko do karafy, vložit do přístroje a zvolit 
požadovaný nápoj. Ať je to cappuccino nebo 
mléčná pěna, nápoj se bude podávat za pár 
sekund, bez stříkání a o ideální teplotě.
Přednosti
Automatický kávovar
6 nápojů Vestavěná karafa na mléko, Titanová
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Nastavení
• Nastavení síly: 5
• Délka kávy a mléka: Nastavitelná
• Nastavení mlýnku: 5
• Nastavení aroma předspařením: Ne
• Nastavení teploty: 3
• Uživatelské profily: 1

Obecné specifikace
• Příprava s mlékem: Klasický napěňovač mléka, 

Vestavěná karafa na mléko
• Uživatelské rozhraní: Základní displej

Další funkce
• Automatické oplachování a odstraňování vodního 

kamene: Ano
• Gusto perfetto: Ano
• Hlavní spínač ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ: Ne
• Rychlý ohřívač: Ano
• Vyjímatelná spařovací jednotka: Ano

Technické údaje
• Kapacita karafy na mléko: 0,5 L

• Kapacita nádoby na odpad: 15 porcí
• Objem nádržky na vodu: 1,9 L
• Kapacita kávových zrn: 250 g
• Barva a povrch: Černá
• Délka kabelu: >100 cm
• Země původu: Rumunsku
• Kompatibilita filtrů: Brita Intenza
• Frekvence: 50 Hz
• Max. výška šálku: 142 mm
• Rozměry výrobku: 256 x 350 x 470 mm
• Napětí: 230 V
• Nádoba na odpad: Přístup zepředu
• Nádržka na vodu: Přístup zepředu
• Hmotnost výrobku: 8,5 kg

Rozmanitost
• Nápoje: Cappuccino, Káva, Espresso, Espresso 

lungo, Horká voda, Latte macchiato, Mléčná pěna
• Možnost mleté kávy: Ano
• Dvojitý šálek: Ano
• Dvojitý šálek mléka: Ne
•
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Automatický kávovar
6 nápojů Vestavěná karafa na mléko, Titanová

HD8869/09

http://www.philips.com

