
 

 

„SENSEO®“ Viva Café
Kavos tablečių 
aparatas

• Pagamintas „SENSEO®“ kavos 
tabletėms

• Blizgi sidabrinė

HD7827/50
„SENSEO®“ – patogu laikyti
su „SENSEO® Viva Café“ kavos aparatu
Prisijunkite prie SENSEO® ir dalinkitės bei mėgaukitės turtingo, sodraus skonio kavos su 

puta teikiamais malonumais. Naujų švelnesnių formų lengvai naudojamas „SENSEO® Viva 
Café“ kavos aparatas – dar vienas žingsnis link novatoriškos SENSEO® istorijos.

Maksimalus patogumas
• 1 ar 2 puodeliai „SENSEO®“ kavos paruošiami greičiau nei per minutę
• Reguliuojama srovė, kuri tiks jūsų mėgstamam puodeliui
• Automatinio išjungimo funkcija, padedanti sutaupyti energijos
• Ištraukiamas itin didelis vandens rezervuaras, kurį reikia rečiau pildyti
• Nuosėdų valymo indikatorius primena apie nuosėdų pašalinimą

Stulbinamo skonio kava
• Unikali virimo sistema geriausiam skoniui
• Skanios kavos putos sluoksnis ypatingai akimirkai
• Didelė kavos tablečių įvairovė puikiai kavai

Konstrukcija
• Purškiami metalo dažai
• Blizgus nerūdijančiojo plieno piltuvėlis suteikia puikią išvaizdą



 Reguliuojama srovė

Pakeldami arba nuleisdami srovę galite pritaikyti 
„SENSEO®“ kavos aparatą mėgstamam puodeliui ar 
stiklinei.

Automatinis išjungimas

Ši funkcija praėjus 30 minučių automatiškai išjungia 
SENSEO® kavos aparatą – taip sutaupoma energijos.

Skanus kavos putos sluoksnis

„Douwe Egberts SENSEO®“ rinktinė kava ir unikali 
„SENSEO®“ kavos virimo sistema užtikrina, kad jūsų 

tobula kava visada bus patiekiama su stiprios ir 
skanios putos sluoksniu – puikaus skonio ir kokybės 
įrodymu.

Unikali virimo sistema

„Philips“ and „Douwe Egberts“ sukūrė unikalią 
„SENSEO®“ kavos virimo sistemą. Kiekvienas 
puodelis išverdamas šviežiai, naudojant geriausią 
kavos ir vandens santykį; tai užtikrina švelnų, turtingo 
skonio ir malonų aromatą.

Didelė kavos tablečių įvairovė

Kiekvienas SENSEO® kavos variantas yra 
harmoningas aromato ir skonio derinys. Pieno putos 
sluoksnis papildo malonumą.
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Specifikacijos
Projektinės specifikacijos
• Medžiagos: Plastikas, poliruotas
• Spalva (-os): Blizgi sidabrinė

Kilmės šalis
• Kilmės šalis: Lenkija

Techniniai duomenys
• Maitinimas: 1450 W
• Įtampa: 220–240 V
• Dažnis: 50-60 Hz
• Laido ilgis: 100 cm
• Vandens bakelio talpa: 1,2 / 8 litrų / puodukų
• Snapelio aukštis: 100–120 mm
• Juodos kavos kiekis: 120 ml
• Automatinis išjungimas: 30 min.

Matmenys
• Matmenys (plotis x aukštis x gylis): 190x340x300 

mm
• Pakuotės matmenys (plotis x aukštis x gylis): 

232x378x388 mm
•
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Pagamintas „SENSEO®“ kavos tabletėms Blizgi sidabrinė
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