
 

 

SENSEO®

Systém na kávové 
kapsuly

• Kávovar Viva Café
• Lesklá strieborná metalíza

HD7827/50
Podeľte sa o lahodnú chuť kávy
so SENSEO® Viva Café
Zblížte sa pri káve SENSEO® a vychutnajte si spoločne lahodnú chuť bohatej, jemnej kávy 

s krémovou penou. Kávovar SENSEO® Viva Café sa jednoducho používa a jeho nová 
jemnejšia silueta otvára ďalšiu kapitolu v inovatívnom príbehu kávovarov SENSEO®.

Maximálne pohodlie
• 1 alebo 2 šálky kávy SENSEO® za menej ako jednu minútu
• Nastaviteľná výlevka sa prispôsobí veľkosti vašej obľúbenej šálky
• Automatické vypnutie prináša zníženie spotreby energie
• Odnímateľný extra veľký zásobník na vodu pre menej dolievania
• Indikátor vyčistenia vodného kameňa vás upozorní na potrebu odstrániť vodný kameň

Úžasná káva
• Jedinečný systém varenia kávy pre optimálnu chuť
• Vrstva lahodnej kávovej peny pre výnimočnú chvíľu s vašou kávou
• Široká ponuka kávových kapsúl pre pestrú paletu kávových pochúťok

Dizajn
• Striekaný metalický lak
• Lesklý výpust z nehrdzavejúcej ocele pre luxusný vzhľad



 Nastaviteľná výlevka

Zvýšením alebo znížením výlevky môžete kávovar 
SENSEO® prispôsobiť svojej obľúbenej šálke či 
hrnčeku.

Automatické vypnutie

Vďaka tejto funkcii sa kávovar SENSEO® 
automaticky vypne po 30 minútach, čím umožňuje 
šetriť energiu.

Vrstva lahodnej kávovej peny

Ten najlepší výber kávy Douwe Egberts SENSEO® 
a jedinečný systém varenia kávy SENSEO® zaručujú, 

že vaša dokonalá šálka kávy je vždy pokrytá bohatou 
a lahodnou vrstvou kávovej peny – dôkaz 
prvotriednej chuti a kvality.

Jedinečný systém varenia kávy

Jedinečný systém varenia kávy SENSEO® od 
spoločností Philips a Douwe Egberts. Každá šálka je 
čerstvo uvarená a pripravená s dokonalým 
pomerom kávy a vody – záruka jemnej, plnej chuti 
a lahodnej arómy.

Široká ponuka kávových kapsúl

Každý druh kávy SENSEO® predstavuje harmonickú 
kombináciu vôní a chutí. Tento jedinečný chuťový 
zážitok dopĺňa jemná krémová pena.
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Technické údaje
Špecifikácia dizajnu
• Materiály: Plast, lakovaný
• Farba(y): Trblietavo strieborná

Krajina pôvodu
• Krajina pôvodu: Poľsko

Technické špecifikácie
• Príkon: 1450 W
• Napätie: 220-240 V
• Frekvencia: 50-60 Hz
• Dĺžka kábla: 100 cm
• Kapacita nádoby na vodu: 1,2/8 Litre/poháre
• Výška výlevky: 100 – 120 mm
• Objem várky čiernej kávy: 120 ml
• Automatické vypnutie: 30 minúta(y)

Rozmery
• Rozmery (Š x V x H): 190 x 340 x 300 mm
• Rozmery balenia (ŠxVxH): 232 x 378 x 388 mm
•
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