
 

 

SENSEO® Viva Café
Kávovar pro systém 
kávových kapslí

• Vyrobeno pro kávové kapsle 
SENSEO®

• Perlivý pomeranč

HD7825/20
Lahodná káva pouhým stisknutím tlačítka
1 nebo 2 šálky kávy za méně než minutu
Obohaťte své chvilky u kávy díky kávovaru SENSEO® Viva Café! Jeho ikonický design 

nabízí lahodnou kávu pouhým stisknutím tlačítka. Velká nabídka nastavení, jako je 
například nastavitelná tryska a indikátor vodního kamene, vám poskytne dokonalý zážitek.

Rychlá a snadná obsluha
• Káva pouhým stisknutím tlačítka
• 1 nebo 2 šálky kávy za méně než minutu
• Automatické vypnutí za 30 minut šetří energii
• Nastavitelná tryska se přizpůsobí vašemu oblíbenému šálku
• Indikátor vám připomene, kdy je třeba odstranit vodní kámen.

Vždy lahodný šálek kávy
• Lahodná crema jako důkaz kvality značky SENSEO®

• Jedinečný systém přípravy kávy SENSEO® pro optimální chuť

Různé druhy kávy pro každou příležitost
• Různé druhy směsí a příchutí kávy pro různé chuti



 Indikátor vodního kamene

Kávovar Philips vám připomene, kdy je třeba 
odstranit vodní kámen z přístroje. Pravidelné 
odstraňování vodního kamene pomocí speciálně 
vyvinutého přípravku SENSEO® na odstranění 
vodního kamene zajistí vaší kávě tu nejlepší chuť a 
zabrání usazování vodního kamene z vody 
z kohoutku.

Nastavitelná tryska
Zvednutím nebo snížením trysky můžete nastavit 
kávovar SENSEO® podle velikosti svého oblíbeného 
šálku nebo hrnku.

Automatické vypnutí

Kávovar SENSEO® se automaticky vypne po 
30 minutách, čímž umožňuje úsporu energie.

Různé druhy směsí a příchutí

Značka SENSEO® vám nabízí různé druhy směsí a 
příchutí kávy: každá z nich má vlastní nezaměnitelnou 
chuť a můžete si vybrat podle vlastních preferencí.
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Performance
• Doba přípravy 1 šálku: 30 s
• Doba přípravy 2 šálků: <60 s

Snadné použití
• 2 šálky najednou: ano
• Nastavitelná nádobka na odkapávání: ano
• Nastavitelná tryska: ano
• Automatické vypnutí: 30 min
• Indikátor prázdné nádržky: ano

Snadné čištění
• Indikátor vodního kamene: ano
• Jednotlivé části lze mýt v myčce: ano

Design
• Barva: Perlivý pomeranč
• Kovová nádobka na odkapávání: ano
• Tryska z nerezové oceli: ano

Podpora udržitelného rozvoje
• Spotřeba energie: 0,36 W (v pohotovostním 

režimu), 1 450 W (během přípravy)
• Vyrobeno z recyklovaných materiálů: 90 % (papír a 

obaly)
• Certifikace trvalé udržitelnosti: Zelená značka

Servis
• 2letá celosvětová záruka: Ano

Země původu
• Polsko: ano

Technické údaje
• Kapacita nádržky na vodu: 8 šálků/1,2 l
• Spotřeba: 1450 W
• Napětí: 220–240 V
• Frekvence: 50 Hz
• Délka kabelu: 80 cm
• Výška trysky: 100–120 mm

Hmotnost a rozměry
• Kávovar (Š x V x H): 19 x 34 x 31 cm
• Balení (Š x V x H): 370 x 380 x 232 mm
•

Specifikace
Kávovar pro systém kávových kapslí
Vyrobeno pro kávové kapsle SENSEO® Perlivý pomeranč
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