
 

 

SENSEO® Viva Café
Kávéfőző

• Lehetővé teszi a főzés kézi 
leállítását

• korlátozott kiadás
• Korlátoz. kiadású Keith Haring 

készülék

HD7826/60
Egyadagos gourmet kávé
a korlátozott szériájú SENSEO® Keith Haring készülékkel
A korlátozott szériájú SENSEO® Keith Haring kávéfőző igazán kellemessé teszi a kávézás 

pillanatait, és üde, eredeti kiegészítője konyhájának. Haring játékos ikonjai és a Viva Cafe 
formatervezése színt visz a hétköznapokba!

Egyedülálló és stílusos kivitel
• A Haring játékos ikonjai megszínesítik a napját
• 2 különleges fejlesztésű, Keith Haring kivitelű SENSEO® csésze
• Páratlan kialakítású, fényes, rozsdamentes acélból készült kifolyócső

Szenzációs kávé
• Ízletes habréteg a kávézás pillanatainak különlegessé tételéhez
• A kávépárnák széles kínálatának köszönhetően finom kávét készíthet a nap bármely részében

Tökéletes kényelem
• 1 vagy 2 csésze SENSEO® kávé kevesebb mint egy perc alatt
• Az választott csészének megfelelően beállítható kifolyó
• Automatikus kikapcsolás az alacsonyabb energiafogyasztásért
• Extra méretű víztartály a kevesebb újratöltéshez
• Vízkőmentesítés-jelző a rendszeres vízkőmentesítésért



 Ízletes habréteg

A kiváló minőségű Douwe Egberts SENSEO® 
kávéválaszték és az egyedülálló SENSEO® kávéfőző 
rendszer gondoskodik róla, hogy a tökéletes csésze 
kávén mindig bőséges és ízletes habréteg is legyen, 
ami a páratlan íz és minőség bizonyítéka.

Automatikus kikapcsolás

A SENSEO® kávéfőző 30 perc után automatikusan 
kikapcsol, amivel energiát takaríthat meg.

Keith Haring ikonok

A Keith Haring egyedi és játékos mintái eredeti 
kiegészítői konyhájának. Élvezze a művészet világát a 
mindennapos kávézás közben!

SENSEO® Keith Haring csészék

Az új, korlátozott szériájú, Keith Haring kivitelű 
SENSEO® csészék még különlegesebbé teszik a 
kávézás pillanatait!

Kávépárnák széles kínálata

Minden SENSEO® kávétípusban ízek és aromák 
harmonikus elegye alkot egyedülálló ízvilágot. Az 
élményt a selymes krémréteg teszi tökéletessé.
HD7826/60

Műszaki adatok
Design
• Bevonat anyaga: Műanyag (ABS)

Tömeg és méretek
• Termék méretei (ho x mé x ma): 190 x 300 x 

340 mm
• Víztartály űrtartalma: 1,2 l
• Maximális csészemagasság: 100 - 120 mm
• Max. kapacitás kávéscsészékben mérve: Akár 8 

csésze
• Termék tömege: 2,4 kg

Általános jellemzők
• Egyszerű tisztítás és karbantartás: 

Mosogatógépben tisztítható alkatrészek

Kivitelezési jellemzők
• Szín(ek): Fekete-fehér

Származási hely
• Származási hely: Lengyelország

Műszaki adatok
• Víznyomás a szivattyúban: 1 bar (filteres és 

krémkávé)
• Támogatott kávétípusok: SENSEO® kávépárnák
• Származási hely: Gyártó ország: Lengyelország, 

Hollandiában tervezték
• Tápellátás: 1450 W
• Feszültség: 220-240 V
• Frekvencia: 50-60 Hz
• Vezetékhossz: 80 cm
• Feketekávé főzési mennyisége: 120 ml
• Automatikus kikapcsolás: 30 perc

Méretek
• Méretek (sz x ma x mé): 190 x 340 x 300 mm
• Méret csomagolással együtt (SzxMaxMé): 232 x 

370 x 380 mm
•
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