
 

 

Saeco Moltio
Espressor super 
automat

• Prepară 7 varietăţi de cafea
• Vas lapte și sist. spumare lapte 

integ.
• Argintiu
• Râșniţă reglabilă în 5 trepte

HD8769/19
Fiecare moment merită aroma sa de cafea
Pentru schimbarea boabelor este nevoie acum de un singur clic
Espressorul Moltio, o capodoperă unică, creată pentru a oferi o experienţă personalizată 

a gustului. Graţie schimbătorului nostru de boabe de cafea, nu trebuie decât să faci un clic 
şi vei putea pregăti cafeaua în funcţie de dispoziţia ta sau de ocazie

Perfecţiunea autentică a cafelei italiene
• Cafea fără așteptare graţie boilerului de încălzire rapidă

Perfecţiunea autentică a cafelei italiene
• Spumă perfectă graţie carafei pentru lapte cu două compartimente

Ușor de curăţat și întreţinut
• Un aparat întotdeauna curat cu sistemul automat de curăţare și detartrare

Ușor de curăţat și întreţinut
• Curăţare ușoară graţie componentelor lavabile în mașină

Setează băuturile care se potrivesc cu gusturile tale
• Experimentează aromele cu schimbătorul de boabe de cafea



 Boiler de încălzire rapidă

Tehnologia boilerului de încălzire rapidă 
pentru Saeco asigură faptul că aparatul tău este 
întotdeauna pregătit. Acum nu va mai trebui să 
aștepţi între pregătirea fiecărui espresso, ci 
poţi pregăti cafea după cafea.

Schimbător de boabe de cafea

Cu espressoarele Saeco Moltio puteţi acum 
schimba boabele cu un singur clic datorită 
recipientului înlocuibil patentat pentru boabe 
de cafea. Bucuraţi-vă de comoditatea de a 
schimba rapid amestecarea boabelor și găsiţi 
compoziţia perfectă pentru fiecare preferinţă 
de gust și moment al zilei.

Carafă cu două compartimente 
patentată

Savuraţi specialităţile din lapte complet 
automate cu ajutorul noii carafe pentru lapte 
patentate, cu tehnologie cu două 
compartimente. Pur și simplu turnaţi laptele în 
carafă, conectaţi-o la aparat și selectaţi băutura 
dorită. Cu ajutorul tehnologiei cu două 
compartimente, vă veţi bucura întotdeauna de 
preparate din cafea profesionale, cu o spumă 
densă care durează mult, la o temperatură 
ideală, cu un flux constant al laptelui, fără riscul 
de stropire.

Salvează setările cafelei tale

Vei obţine întotdeauna o ceașcă perfectă de 
espresso preparată special pentru tine, exact 
după preferinţele tale, datorită funcţiei noastre 
inovatoare de memorare pentru a regla 
concentraţia, tăria și temperatura cafelei. 

Savurează o cafea excepţională în ceașca 
preferată, cu o simplă apăsare de buton.

Componente lavabile în mașină

Pentru confortul tău, poţi pune tava de 
scurgere și sistemul de spumare a laptelui sau 
carafa de lapte Saeco în mașina de spălat vase. 
Aceasta va economisi timp și va asigura o 
curăţare igienică.

Curăţare și detartrare automate

Saeco a conceput acest espressor pentru a-și 
curăţa automat circuitul de cafea cu apă la 
pornirea sau oprirea aparatului, oferindu-ţi un 
gust minunat și proaspăt la fiecare ceașcă de 
cafea. Detartrarea regulată prelungește durata 
de viaţă a espressorului. Acesta nu numai că va 
afișa un mesaj atunci când este necesară 
detartrarea, dar procesul automat de 
detartrare îţi va porni aparatul și te va ghida 
prin mesaje clare afișate pe ecran atunci când 
trebuie să intervii. Detartrarea nu a fost 
niciodată mai ușoară!
Repere
Espressor super automat
Prepară 7 varietăţi de cafea Vas lapte și sist. spumare lapte integ., Argintiu, Râșniţă reglabilă în 5 trepte

HD8769/19



Data apariţiei 2023-04-26

Versiune: 1.1.1

EAN: 87 10103 63715 8

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificaţiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile 
comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. 
sau a deţinătorilor lor legali.

www.philips.com
Ţara de origine
• Fabricat în: Italia

Specificaţii tehnice
• Capacitate recipient pentru boabe: 290 g
• Tensiune: 230 V
• Lungime cablu: 0,8 m
• Frecvenţă: 50 Hz
• Capacitate carafă pentru lapte: 500 l
• Capacitate recipient pentru reziduuri: 15 porţii
• Capacitate rezervor de apă: 1,9 l
• Înălţime max. ceașcă: 142 mm
• Presiune pompă: 15 bar
• Fierbătoare de apă: 1

Design
• Culoare: Negru, Argintiu

Greutate și dimensiuni
• Greutate produs: 8,5 kg
• Dimensiunile produsului (l x A x H): 256 x 470 x 

350 mm

Specificaţii generale
• Înălţime reglabilă a scurgerii: 142 mm
• Potrivit pentru: Cafea măcinată, boabe de cafea

• Curăţare și întreţinere ușoare: Ciclu de detartrare 
automată, Ciclu de clătire automată, Filtru de apă 
Brita opţional, Unitate de preparare detașabilă, 
Compatibil cu filtrul AquaClean

• Personalizare în funcţie de băutură: Concentraţie 
reglabilă a cafelei, Volum ceașcă reglabil, 
Temperatură reglabilă

• Utilizare ușoară și confort: Gură de scurgere 
detașabilă, Mod stand-by automat, Recipient 
detașabil pentru boabe, Tavă detașabilă de 
scurgere, Rezervor de apă detașabil

• Funcţii speciale: Râșniţă ceramică, Preparare în 
avans

• Tip carafă: Carafă de bază
• Băuturi cu cafea: Espresso, Cappuccino, Espresso 

Macchiato, Latte Macchiato, Cafè Lungo, lapte 
spumat, apă fierbinte

Finisaj
• Material corp principal: Oţel inoxidabil și plastic

Service
• 2 ani garanţie

Durabilitate
• Consum de energie la fierbere: 1850 W
•
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