
 

 

SENSEO®

Sistema de pastilhas de 
café

HD7811
Todo o aroma e sabor do 
seu café favorito.

®
A máquina de café Philips SENSEO  com pastilhas especialmente concebidas, de café 
Marcilla SENSEO® oferece-lhe todo o aroma e sabor do seu café preferido com uma 
deliciosa camada de creme.

Conveniência máxima
• Desactivação automática para um menor consumo de energia
• Depósito da água amovível para menos enchimentos
• Café sensacional, acabado de fazer, com o toque de um botão.
• Uma chávena de café SENSEO® em cerca de 30 segundos

Sensacional café
• Deliciosa camada de creme SENSEO® como prova da qualidade Marcilla
• Gama especialmente concebida com pastilhas de café Marcilla SENSEO®

• Sistema de café SENSEO® com patente exclusiva



 Deliciosa camada de creme de café 
SENSEO®

Deliciosa camada de creme SENSEO® como 
prova da melhor qualidade do café Marcilla 
SENSEO®

Vasta gama de pastilhas de café

Gama especialmente concebida com pastilhas 
de café Marcilla SENSEO®. SENSEO® Natural 
SENSEO® Metzcla SENSEO® Descafeinado 
Intenso SENSEO® Quénia SENSEO® Brasil

Funcionamento com um botão

Pode preparar facilmente uma ou duas 
chávenas de café tocando num só botão. Reduz 

o tempo de preparação e permite a máxima 
comodidade.

Uma chávena de café em 30 segundos

Uma chávena de café SENSEO® em cerca de 
30 segundos, duas chávenas em menos de um 
minuto.

Depósito da água amovível

O depósito da água amovível da máquina de 
café tem capacidade para 6 chávenas de café, o 
que permite enchê-lo menos vezes.

Desactivação automática

Com esta função, a máquina de café SENSEO® 
desliga-se automaticamente após 60 minutos, 
economizando energia.

Sistema de café exclusivo

Sistema de café exclusivo da Philips e da 
Marcilla: cada chávena acabada de fazer e 
sempre com o equilíbrio ideal de café e água. A 
garantia de um café suave e rico em sabor com 
um delicioso aroma.
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Especificações de design
• Cor(es): Vermelho forte

País de origem
• País de origem: Polónia

Especificações técnicas
• Alimentação: 1450 W

• Voltagem: 220-240 V
• Frequência: 50-60 Hz
• Comprimento do cabo: 100 cm
• Capacidade do depósito da água: 0,75 Litros / 

chávenas
• Altura do bico: 117 mm
• Volume de café moído: 50 ml
• Desligar automático: 60 minuto(s)
•
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