
 

 

Saeco Moltio
Odlični samodejni 
espresso kavni aparat

• Za pripravo 7 vrst kave
• Samodejni penilnik mleka
• Črna
• 5-stopenjski nastavljiv mlinček

HD8768/09
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sak trenutek si zasluži svoj kavni okus
rna lahko zamenjate z enim klikom
instveni in vrhunski espresso kavni aparat Moltio vam omogoča popolno prilagoditev 
usa. Preklopnik med zrni zagotavlja, da lahko vedno povsem enostavno pripravite pravo 
vo glede na razpoloženje ali trenutek dneva

Različne vrste kave po vašem okusu
• Z izbiro moči si aparat zapomni, kako močno kavo radi pijete

Izjemno udobje je del doživetja
• Popolnoma snemljivo kuhalno enoto lahko hitro očistite

Napredna tehnologija za pripravo popolne kave
• 100 % keramični mlinčki zagotavljajo popoln okus
• Intenzivnost kave nastavite s 5 nastavitvami mlinčka



 5-stopenjski nastavljivi mlinčki

Aparat kavna zrna vedno zmelje popolnoma 
fino. Za različne kavne mešanice potrebujete 
različno stopnjo mletja, da zagotovite popoln 
okus. Zato lahko pri tem aparatu izbirate med 
petimi nastavitvami mletja – od najbolj finega 
mletja za espresso polnega okusa do najbolj 
grobega mletja za lahko kavo.

100 % keramični mlinčki

Trpežni 100 % keramični mlinčki vam 
omogočajo dolgoletne užitke v popolni kavi. 

Keramika zagotavlja idealno mletje, pri 
katerem voda teče enakomerno in je 
izkoriščen ves okus kavnih zrn. Keramični 
mlinčki za razliko od običajnih mlinčkov 
preprečujejo pregrevanje kave, ki nikoli nima 
okusa po zažganem.

Snemljiva kuhalna enota

Ko je družba Saeco pred 30 leti razvila prvo 
kuhalno enoto, je želela zagotoviti predvsem 
učinkovitost in enostavno uporabo. Ta 
tehnologija še danes velja za navdušujočo in 
pomembno. Čiščenje je še vedno zelo 
enostavno – kuhalno enoto odstranite in nekaj 
sekund spirajte pod tekočo vodo, nato pa jo 
enostavno ponovno namestite.

Spominska funkcija

Ko ste z uporabo 5 različnih nastavitev izbrali 
najljubšo moč kave, jo lahko z lahkoto shranite 
s spominsko funkcijo skupaj s količino in 
temperaturo. Tako bo vsaka nadaljnja 
skodelica pripravljena točno po vašem okusu. 
Avtomata ne bo treba ponovno spominjati, kot 
morate lokalnega natakarja.
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Zasnova
• Barva: Črna
• Barva: Black
• Materiali: Plastic

Teža in dimenzije
• Dimenzije izdelka (D x G x V): 256 x 470 x 350 mm
• Prostornina za kavna zrna: 290 g
• Teža: 8,5 kg
• Prostornina posode za ostanke kave: 15 serv
• Dimenzije izdelka (Š x G x V): 256 x 470 x 350 mm

Tehnične specifikacije
• Dolžina kabla: 0,8 m
• Zmogljivost posode za zrna: 290 g
• Napetost: 230 V
• Čas priprave ene skodelice: 45 (espresso) do 100 

(dolga kava) s
• Frekvenca: 50 Hz
• Zmogljivost zbiralnika za vodo: 1,9 L
• Zmogljivost posode za ostanke kave: 15 serv
• Tlak črpalke: 15 barov
• Največja višina skodelice: 142 mm
• Grelniki vode: 1

Država porekla
• Izdelano na: Evropa

Splošne specifikacije
• Skodelic hkrati: 2
• Primerno za: Cela kavna zrna, zmleta kava
• Nastavitve moči kave: 5
• Enostavno čiščenje in vzdrževanje: Podpira filtre 

AquaClean, Dodaten vodni filter Brita, Samodejni 
cikel odstranjevanja vodnega kamna, Samodejni 
cikel izpiranja, Snemljiva kuhalna enota

• Prilagajanje posameznih napitkov: Nastavljiva moč 
kave, Prilagodljiva prostornina skodelice, 
Nastavljiva temperatura

• Nastavitve mlinčka: 5
• Enostavna in udobna uporaba: Snemljiv 

odcejevalnik, Samodejni izklop, Samodejno stanje 
pripravljenosti, Snemljiv pladenj za kapljanje

• Priprava z enim dotikom: 3
• Nastavitve temperature: 3
• Posebne funkcije: Predkuhanje, Keramični mlinček, 

Možnost za paro, Ročni penilnik mleka Pannarello, 
Vgrajen vrček, Samodejni penilnik mleka, Možnost 
za vročo vodo

• Vrsta grelnika: Grelnik za hitro segrevanje
• Vrsta zaslona: LCD
• Kavni napitki: Espresso, kapučino, vroča voda, 

kremna kava, spenjeno mleko, espresso z malo 
mleka, mleko s kavo

Logistični podatki
• Število kosov na paleti: 15

Teža in dimenzije
• Teža izdelka: 8,5 kg

Zbiralnik za vodo
• Prostornina zbiralnika za vodo: 1,9 L

Tehnični podatki
• Napetost: 230 V
• Napajanje: 1850 W
• Pritisk črpalke: 15 bar
• Frekvenca: 50 Hz

Površina
• Material grelnika: Nerjavno jeklo
• Material glavnega ohišja: Plastika
• Material pladnja za kapljanje: Nerjavno jeklo
• Material zbiralnika za vodo: Plastika

Servis
• 2-letna garancija

Trajnost
• Poraba energije pri pripravi kave: 1850 W
•
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