
 

 

SENSEO®

Systém kávových 
kapslí

• Ať žije káva
• Leskle stříbrná

HD7827/50
Podělte se s ostatními a společně si kávu vychutnejte

s kávovarem SENSEO® Viva Café
Sejděte se nad kávou SENSEO® a podělte se o její bohatou, hladkou a krémovou chuť. 

Kávovar SENSEO® Viva Café se snadným použitím představuje svým novým, měkčím 
tvarem další krok na inovativní cestě značky SENSEO®.

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

Senzační káva
• Jedinečný systém přípravy k dosažení optimální chuti
• Lahodná vrstva kávové pěny pro příjemné okamžiky s kávou
• Velké množství druhů kávových kapslí zaručí vždy skvělou kávu

Tvar
• Kovově lesklý nástřik
• Tryska z leštěné nerezové oceli zajišťuje prvotřídní vzhled



 Nastavitelná tryska

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

Automatické vypnutí

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

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.

Jedinečný systém přípravy

Jedinečný systém přípravy kávy SENSEO® od 
společností Philips a Douwe Egberts. Každý šálek je 
čerstvě uvařený a připravený s ideálně vyváženým 
poměrem kávy a vody – záruka hladké plné chuti a 
lahodného aroma.

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.
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Specifikace
Specifikace provedení
• Materiály: Plast, lakovaný
• Barva(y): Leskle stříbrná

Země původu
• Země původu: Polsko

Technické údaje
• Spotřeba: 1450 W
• Napětí: 220–240 V
• Frekvence: 50 – 60 Hz
• Délka kabelu: 100 cm
• Kapacita nádržky na vodu: 1,2/8 l / šálky
• Výška trysky: 100–120 mm
• 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 378 x 388 mm
•
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