
 

 

SENSEO® Viva Café
Kávovar pro kávové 
kapsle

• Umožňuje ruční zastavení 
přípravy

• Limitovaná edice
• Limitovaná edice Keith Haring

HD7826/60
Káva Gourmet jednoduše
s kávovarem SENSEO® Keith Haring, limitovaná edice
Kávovar SENSEO® Keith Haring v limitované edici přináší veselé osvěžení vašim chvilkám 

u kávy a neotřelý, originální prvek do vaší kuchyně. Hravé ikony přístroje Haring a design 
Viva Cafe naplní váš den barvami!

Jedinečný a stylový design
• Hravé Haringovy ikony projasní váš den
• 2 speciálně vyvinuté šálky SENSEO® s designem Keitha Haringa
• Tryska z leštěné nerezové oceli zajišťuje prvotřídní vzhled

Senzační káva
• Lahodná vrstva kávové pěny pro příjemné okamžiky s kávou
• Velké množství druhů kávových kapslí zaručí vždy skvělou kávu

Dokonalé pohodlí
• 1 nebo 2 šálky kávy SENSEO® za méně než minutu
• Nastavitelná tryska se přizpůsobí vašemu oblíbenému šálku
• Automatické vypnutí pro nižší spotřebu energie
• Odnímatelnou výjimečně velkou nádobu na vodu není třeba tak často doplňovat
• Indikátor vodního kamene připomíná nutnost odstranit vodní kámen



 Lahodná vrstva kávové pěny

Výběrová káva Douwe Egberts SENSEO® a 
jedinečný systém přípravy SENSEO® zaručují, že váš 
dokonalý šálek kávy bude vždy korunován bohatou a 
lahodnou pěnovou vrstvou – známkou skvělé chuti a 
kvality.

Automatické vypnutí

Díky této funkci se kávovar SENSEO® automaticky 
vypne po 30 minutách, čímž umožňuje úsporu 
energie.

Ikony Keith Haring

Jedinečné a hravé vzory Keitha Haringa vnesou do 
vaší kuchyně jedinečné prvky. Dopřejte si ke 
každodennímu šálku kávy malý kousek umění!

Šálky SENSEO® Keith Haring

Nové šálky SENSEO® s designem Keitha Haringa 
v limitované edici povýší vaše chvilky s kávou!

Velké množství druhů kávových kapslí

Každý druh kávy SENSEO® představuje 
harmonickou směs aromat a příchutí s vlastní 
nezaměnitelnou chutí. Hladká crema jen doplní vaše 
potěšení.
HD7826/60

Specifikace
Design
• Materiál krytu: Plast ABS

Hmotnost a rozměry
• Rozměry výrobku (D x H x V): 

190 x 300 x 340 mm
• Kapacita nádržky na vodu: 1,2 l
• Maximální výška šálku: 100–120 mm
• Maximální kapacita v šálcích kávy: Až 8 šálků
• Hmotnost výrobku: 2,4 kg

Obecné specifikace
• Snadné čištění a údržba: Jednotlivé části lze mýt 

v myčce

Specifikace provedení
• Barva(y): Černobílá

Země původu
• Země původu: Polsko

Technické údaje
• Tlak vody v čerpadle: 1 bar (filtrovaná káva a 

crema)
• Podporované typy kávy: Kávové kapsle SENSEO®

• Země původu: Vyrobeno v Polsku, Navrženo 
v Nizozemsku

• Spotřeba: 1450 W
• Napětí: 220–240 V
• Frekvence: 50–60 Hz
• Délka kabelu: 80 cm
• Objem pro vaření černé kávy: 120 ml
• Automatické vypnutí: 30 minuta(y)

Rozměry
• Rozměry (Š x V x H): 190 x 340 x 300 mm
• Rozměry balení (Š x V x H): 232 x 370 x 380 mm
•
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