
 

 

SENSEO® Viva Café
Kohvipadjakestega 
kohvimasin

• SENSEO® kohvipadjakestega
• Tumemust

HD7825/60
Hõrgutav kohv ühe nupuvajutusega

Ühe või kahe tassi kohvi tegemiseks kulub vähem kui minut
Muutke kohvi nautimine SENSEO® Viva Café kohvimasinaga veelgi rikkalikumaks! Kultuslikuks 
saanud disainiga masin valmistab ühe nupuvajutusega hõrgutavat kohvi. Arvukad funktsioonid, 
näiteks reguleeritav tila ja katlakivi märgutuli, tagavad ülima mugavuse.

Kiire ja lihtne kasutada
• Kohv ühe nupuvajutusega
• Ühe või kahe tassi kohvi tegemiseks kulub vähem kui minut
• Energia säästmiseks automaatne väljalülitus 30 minuti möödumisel
• Reguleeritav tila, mis sobitub teie lemmiktassiga
• Märgutuli tuletab meelde, millal tuleb katlakivi eemaldada.

Tassitäis hõrku kohvi igal ajal
• Hõrgutav koorekiht kohvil on tõenduseks SENSEO® kvaliteedist
• Unikaalne SENSEO® kohvi valmistamise süsteem, mis tagab optimaalse maitse

Suur valik kohvi igaks hetkeks
• Mitmekesine kohvisegude valik erinevate maitse-eelistuste jaoks



 Katlakivi eemaldamise näidik

Philipsi kohvimasin tuletab meelde, millal tuleb 
seadmest katlakivi eemaldada. Korrapärane katlakivi 
eemaldamine spetsiaalselt välja töötatud 
katlakivieemaldiga SENSEO® tagab kohvi parima 
võimaliku maitse ja takistab kraanivee karedusest 
põhjustatud katlakivi kogunemist.

Reguleeritav tila

Tila tõstes või langetades võite kohandada 
SENSEO® kohvimasina vastavalt oma lemmiktassi 
või -kruusi suurusele.

Automaatne väljalülitus

See funktsioon lülitab SENSEO® kohvimasina 30 
minuti möödumisel automaatselt välja, säästes nii 
energiat.

Mitmekesine segude ja maitsete valik

SENSEO® pakub laia valikut kohvisegusid ja maitseid, 
et igaüks võiks leida nende hulgast endale sobiva.
HD7825/60

Spetsifikatsioon
Kaal ja mõõtmed
• Suurim tassi kõrgus: 115 mm

Jõudlus
• Ühe tassi keetmisaeg: 30 sekundit
• Kahe tassi keetmisaeg: < 60 sekundit

Lihtne kasutada
• Korraga kaks tassi
• Reguleeritav tila
• Automaatne väljalülitusaeg: 30 min
• Tühja paagi näidik

Kerge puhastada
• Katlakivi märgutuli
• Nõudepesumasinas pestavad osad

Disain
• Värvus: Tumemust
• Metallist tilgakoguja
• Roostevabast terasest tila

Säästvus
• Energiatarve: 0,36 W (ooterežiimis), 1450 W 

(kohvivalmistuse ajal)
• Valmistatud ümbertöötatud materjalidest: 90% 

(paberimajandus ja pakend)
• Jätkusuutlikkuse sertifikaat: Roheline linnuke

Hooldus
• 2-aastane ülemaailmne garantii

Päritoluriik
• Poola

Tehnilised andmed
• Veepaagi mahtuvus: 8 tassi / 1,2 l
• Võimsus: 1450 W
• Pinge: 220–240 V
• Sagedus: 50 Hz
• Juhtme pikkus: 80 cm
• Tila kõrgus: 100-120 mm

Kaal ja mõõtmed
• Kohvimasin (L x K x S): 19 x 34 x 31 cm
• Pakend (L x K x S): 370 x 380 x 232 mm
•
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