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Systém kávových kapslí

Latte Select

HD7850/80
Senzační káva. Čerstvě napěněné mléko.
Kávové speciality SENSEO® uvařené stisknutím jediného tlačítka

Kávovar SENSEO® Latte Select nabízí lahodné kávové speciality, vyrobené pomocí 
čerstvě napěněného mléka. Cappucino, Latte Macchiato, Café Latte a obvyklá černá káva 
SENSEO® – vše stisknutím jediného tlačítka.
Senzační káva
• Jedinečný systém přípravy k dosažení optimální chuti
• Velké množství druhů kávových kapslí umožňuje výběr podle chuti
• Lahodná kávová pěnová vrstva pro příjemné okamžiky s kávou
• Výběr objemu: zvolte si více nebo méně vody, aby vaše černá káva SENSEO® přesně odpovídala vaší chuti

Kávové speciality s čerstvým našlehaným mlékem
• Cappuccino, Latte Macchiato nebo Café Latte – vždy s dokonale vyváženým poměrem kávy a mléka
• Integrovaná vyjímatelná nádoba umožňuje používat vždy čerstvé mléko podle vlastní volby
• Systém automatického napěnění se postará o dokonale napěněné mléko s vrstvou pěny na povrchu
• Tlačítko pro čištění usnadňuje odstraňování zbytků mléka z přístroje
• Systém dvojitého zahřívání zajistí, že jsou mléko i káva vždy připraveny zároveň

Dokonalé pohodlí
• Nastavitelný stojan na šálky umožňuje snadné použití nízkých šálků na Cappuccino i vysokých sklenic na 

Latte Macchiato
• Vyjímatelná výjimečně velká nádoba na vodu (8 šálků)
• Přístroj umí najednou vařit jeden nebo dva šálky černé kávy a nebo jeden šálek speciální kávy s mlékem
 



 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

Díky více než 250letým zkušenostem ví společnost 
Douwe Egberts přesně, jak pražit a umlet pečlivě 
vybraná kávová zrna a jak dosáhnout lepší chuti. 
Proto představují kávové kapsle Douwe Egberts 
SENSEO® výběr nejlepších druhů kávy jako záruku 
skvělé chuti. Různé směsi a chuti zaručují široký 
výběr pro různé příležitosti a chuťové požadavky.

Lahodná kávová pěnová vrstva

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.

Funkce snadného čištění

Tlačítko pro čištění spolu s nádobou na mléko a na 
jeho pěnění, kterou lze mýt v myčce, usnadňují 
odstraňování zbytků mléka z přístroje. Navíc je vždy 
jasné, kdy je zapotřebí přístroj vyčistit nebo odstranit 
vodní kámen.

Výběr objemu

Výběr objemu: zvolte si více nebo méně vody, aby 
vaše černá káva SENSEO® přesně odpovídala vaší 
chuti
HD7850/80

Specifikace
Technické údaje
• Spotřeba: 2 650 W
• Napětí: 220 - 240 V
• Frekvence: 50 – 60 Hz
• Délka šňůry: 100 cm
• Kapacita nádržky na vodu: 1,2/8 l / šálky
• Automatické vypnutí: 30 minuta(y)
• Výška trysky: 97–133 mm
• Objem pro vaření černé kávy: 80/120/150 ml
• Objem pro vaření kávy Cappuccino: 160 ml
• Objem pro vaření kávy Café Latte: 190 ml
• Objem pro vaření kávy Latte Macchiato: 220 ml

Specifikace provedení
• Materiály: Plastový
• Barva(y): Sytě červená

Země původu
• Země původu: Polsko
•
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