
 

 

„SENSEO®“ Viva Café
Kavos tablečių 
aparatas

• Reguliuojamas metalinis snapelis
• Sodri apelsininė
• Tiesioginis paleidimas

HD7825/20
Skani kava vienu mygtuko palietimu
Reguliuojamas metalinis snapelis, kuris tiks jūsų mėgstamam puodeliui

Mėgaukitės kavos gėrimo pertraukėlėmis su „SENSEO® Viva Café“ kavos virimo aparatu. 

Dėl unikalių funkcijų, tokių kaip 1 ar 2 puodeliai vienu metu, reguliuojamas metalinis 
snapelis ir tiesioginis paleidimas, galite mėgautis išskirtiniu patogumu.

Nuolat mėgausitės skanios kavos puodeliu
• Skani kavos puta yra SENSEO® kokybės įrodymas
• Įrenginiai tikrinami >10 000 kartų, kad būtų užtikrinta kokybė
• Unikali virimo sistema optimaliam skoniui ir temperatūrai

Kavos įvairovė kiekvienai akimirkai
• Skirtingų kavos derinių ir skonių įvairovė

Greitas ir lengvas naudojimas
• Unikalus kavos aparatas, kuris verda 2 puodelius kavos vienu metu
• Reguliuojamas metalinis snapelis, kuris tiks jūsų mėgstamam puodeliui
• Tiesioginis paleidimas, kad pasirinktumėte kavą, kol prietaisas kaista
• Automatinis išsijungimas po 30 minučių, kad būtų taupoma energija ir užtikrinta sauga
• Indikatoriaus lemputė primena, kada reikia pašalinti susikaupusias kalkių nuosėdas



 Skani kavos puta
Rinktinė „SENSEO®“ kava ir unikali „SENSEO®“ 
kavos virimo sistema užtikrina, kad jūsų tobula kava 
visada būtų patiekiama su stiprios ir skanios putos 
sluoksniu – puikaus skonio ir kokybės įrodymu.

Kalkių nuosėdų šalinimo indikatorius

„Philips“ kavos aparatas primins, kada reikia pašalinti 
susikaupusias kalkių nuosėdas. Reguliarus nuosėdų 
šalinimas naudojant specialią kalkių šalinimo 
priemonę SENSEO® leidžia nuolatos mėgautis 
geriausiu kavos skoniu ir apsaugo nuo kalkių, esančių 
vandenyje iš čiaupo.

Reguliuojamas metalinis snapelis

Pakeldami arba nuleisdami snapelį galite pritaikyti 
„Philips SENSEO®“ kavos virimo aparatą 
mėgstamam puodeliui ar stiklinei

Derinių ir skonių įvairovė

SENSEO® siūlo didelę kavos derinių ir skonių 
įvairovę – jie visi yra skirtingi, kad atitiktų jūsų 
išskirtinį skonį.

1 ar 2 puodeliai tuo pačiu metu

Paruoškite vieną ar du puodelius skanios SENSEO® 
kavos greičiau nei per minutę naudodami SENSEO® 
kavos aparatą.

Automatinis išjungimas

Jūsų SENSEO® kavos aparatas automatiškai išsijungia 
po 30 minučių – taip sutaupoma energijos.
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Specifikacijos
„Performance“
• 1 puodelio virimo laikas: 30 s
• 2 puodelių virimo laikas: < 60 s

Paprasta naudoti
• 2 puodeliai tuo pačiu metu
• Reguliuojama srovė
• Automatinis išsijungimas: 30 min.
• Tuščio bakelio indikatorius
• Virimo sustabdymas
• Tiesioginis paleidimas
• Išimama vandens talpykla

Lengva valyti
• Nuosėdų indikatorius
• Dalis galima plauti indaplovėje

Konstrukcija
• Spalva: Sodri apelsininė
• Metalinis lašų surinkimo padėklas
• Nerūdijančiojo plieno piltuvėlis

Pastovumas
• Energijos sąnaudos: 0,36 W (parengties režimu), 

1450 W (verdant)
• Pagamintas iš perdirbtų medžiagų: 90 % (popierius 

ir pakuotės)
• Tvarumo sertifikatas: Žalia žymelė

Techninė priežiūra
• 2 metų garantija, galiojanti visame pasaulyje

Techniniai duomenys
• Tinkami kavos tipai: SENSEO® kavos tabletės
• Vandens slėgis siurblyje: 1 bar (filtruota kava ir 

puta)
• Kilmės šalis: Pagaminta Lenkijoje, Sukurta 

Nyderlanduose
• Maitinimas: 1450 W
• Įtampa: 220–240 V
• Dažnis: 50 Hz
• Maitinimo laido ilgis: 80 cm

Svoris ir matmenys
• Didž. talpa kavos puodeliais: iki 6 puodelių
• Pakuotės matmenys (I x G x A): 232 x 370 x 

380 mm
• Produkto matmenys (plotis x gylis x aukštis): 190 x 

310 x 340 mm
• Didž. puodelio aukštis: 100–120 mm
• Gaminio svoris: 1,75 kg
• Vandens bakelio talpa: 0,9 l
• Pakuotės svoris: 0,65 kg
•
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