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HD7805/62

Desfrute do seu café sem esforço
Um óptimo café com um simples toque num botão! A máquina de café original SENSEO® é fácil de utilizar em

combinação com as pastilhas de café SENSEO® desenvolvidas especialmente para a máquina.

Funcionamento rápido e simples

Máquina de café exclusiva que prepara 2 chávenas em simultâneo

Uma chávena de café sempre deliciosa

Deliciosa camada de creme de café como prova da qualidade SENSEO®

Uma variedade de café para cada momento

Grande variedade de misturas e aromas de café para todos os gostos



Máquina de café de pastilhas HD7805/62

Destaques Especificações

Camada deliciosa de creme de café

A melhor selecção de café SENSEO® e o

sistema de café exclusivo SENSEO®

asseguram que a sua chávena de café perfeita

é sempre acompanhada por uma camada rica

e deliciosa de creme de café - prova do sabor

de excelência e da alta qualidade.

Grande variedade de misturas e aromas

A SENSEO® oferece-lhe uma grande variedade

de misturas e aromas de café, cada um com

um sabor distinto para satisfazer as suas

preferências pessoais.

1 ou 2 chávenas em simultâneo

Esta máquina de café SENSEO® prepara uma

ou duas chávenas do delicioso café SENSEO®

em menos de um minuto.

Especificações técnicas

Pressão da água na bomba: 1 bar (café de

filtro e creme)

Tipos de café compatíveis: Pastilhas de café

SENSEO®

País de origem: Fabricado na Polónia,

Concebida nos Países Baixos

Comprimento do cabo: 80 cm

Peso e dimensões

Dimensões do produto (C x P x A): 210 x 310

x 380 mm

Capacidade do depósito da água: 0,75 L

Peso do produto: 2,4 kg

Logótipo Verde da Philips

Os Produtos verdes da Philips podem reduzir

os custos, o consumo energético e as

emissões de CO2. Como? Estes proporcionam

uma melhoria ambiental significativa numa

ou em várias das vertentes ecológicas da

Philips - eficiência energética, embalagem,

substâncias perigosas, peso, reciclagem e

eliminação e fiabilidade da vida útil.
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