
 

 

SENSEO®

Systém na kávové kapsuly

Latte select

HD7850/60
Úžasná káva. Čerstvo napenené mlieko.
Kávové lahôdky SENSEO® uvarené stlačením jedného tlačidla
Kávovar SENSEO® Latte Select ponúka lahodné kávové špeciality pripravené s čerstvo 

napeneným mliekom. Vyberte si medzi Cappuccino, Latte Macchiato, Café Latte a 
štandardnou čiernou kávou SENSEO® – to všetko stlačením jedného tlačidla.

Úžasná káva
• Jedinečný systém varenia kávy pre optimálnu chuť
• Široká ponuka kávových kapsúl podľa vašej chuti
• Vrstva lahodnej kávovej peny pre výnimočnú chvíľu s vašou kávou
• Možnosť výberu objemu na prispôsobenie a optimalizáciu množstva kávy

Kávové lahôdky s čerstvým napeneným mliekom
• Kávové špeciality s dokonalým vyvážením kávy a mlieka
• Integrovaná odnímateľná nádoba na mlieko pre viac pohodlia
• Automatický systém penenia pre dokonale napenené mlieko
• Tlačidlo jednoduchého čistenia poskytuje komfort pri čistení
• Duálny systém ohrevu okamžite zohrieva kávu a mlieko

Maximálne pohodlie
• Nastaviteľný podnos na šálky sa prispôsobí rozličným rozmerom šálok
• Odnímateľný extra veľký zásobník na vodu pre menej dolievania
• 1 alebo 2 šálky súčasne



 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

S viac ako 250-ročnou skúsenosťou spoločnosť 
Douwe Egberts presne vie, ako pražiť a mlieť 
starostlivo vybrané kávové zrnká na dosiahnutie tej 
najlepšej chuti. Vďaka tomu predstavujú rozmanité 
druhy kávových kapsúl Douwe Egberts SENSEO® 
výber tej najkvalitnejšej kávy so zárukou prvotriednej 
chuti. Rôzne zmesi a chute poskytujú široký výber 
pre rôzne príležitosti a chute.

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.

Funkcia jednoduchého čistenia

Pomocou funkcie jednoduchého čistenia môžete 
rýchlo a pohodlne odstrániť zvyšky mlieka z vášho 
zariadenia. Zároveň vás upozorní na potrebu čistenia 
alebo odvápnenia zariadenia.

Voľba objemu

Funkcia výberu objemu vám umožňuje zvoliť si 
požadované množstvo kávy na prípravu čiernej kávy 
alebo kávovej špeciality.
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Technické údaje
Technické špecifikácie
• Príkon: 2650 W
• Napätie: 220-240 V
• Frekvencia: 50-60 Hz
• Dĺžka kábla: 100 cm
• Kapacita nádoby na vodu: 1,2/8 Litre/poháre
• Automatické vypnutie: 30 minúta(y)
• Výška výlevky: 97 – 133 mm
• Objem várky čiernej kávy: 80/120/150 ml
• Objem varnej nádoby na Cappuccino: 160 ml
• Objem varnej nádoby na Café Latte: 190 ml
• Objem varnej nádoby na Latte Macchiato: 220 ml

Špecifikácia dizajnu
• Materiály: Plast
• Farba(y): Tmavá čierna

Krajina pôvodu
• Krajina pôvodu: Poľsko
•
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