
 

 

SENSEO® Latte Select
Kávovar pro kávové 
kapsle

• Čerstvé cappuccino a latte
• Sytá černá
• Integrovaný napěňovač mléka
• Funkce snadného čištění

HD7854/60
Nejlepší cappuccino připravíte z čerstvého mléka!

Integrované pěnidlo mléka pro až 3 varianty mléka
Kávovar SENSEO® Latte Select nabízí lahodné kávové speciality vyrobené pomocí 

čerstvě napěněného mléka. cappuccino, Latte Macchiato, Café Latte a obvyklá černá káva 
SENSEO® – vše pouhým stisknutím tlačítka!

Rychlá a snadná obsluha
• Jedinečný kávovar, který připraví 2 šálky současně
• Nastavitelná nádobka na odkapávání se přizpůsobí vašemu oblíbenému šálku
• Automatické vypnutí za 30 minut šetří energii a zaručuje bezpečnost
• Indikátor vám připomene, kdy je třeba odstranit vodní kámen.
• Káva pouhým stisknutím tlačítka

Vždy lahodný šálek kávy
• Lahodná kávová crema jako důkaz kvality značky SENSEO®

Různé druhy kávy pro každou příležitost
• Vyberte si ze 2 receptů: silné ristretto nebo slabší lungo
• Různé druhy směsí a příchutí kávy pro různé chuti

Kávové speciality s čerstvým našlehaným mlékem
• Lahodné kávové speciality s čerstvým našlehaným mlékem
• Integrovaný napěňovač mléka pro tu nejkrémovější mléčnou pěnu



 Kávové speciality s čerstvým mlékem

Vychutnejte si lahodné cappuccino, latte macchiato 
nebo café latte SENSEO® s bohatou kombinací kávy 
a čerstvého mléka. Každý šálek je korunován 
krémovou pěnovou vrstvou, stejně jako ten, který 
dostanete v kavárně!

Integrovaný napěňovač mléka

Jedinečný patentovaný napěňovač mléka v kávovaru 
vytváří mléko s párou, jehož výsledkem je napěněná, 
krémová svrchní vrstva. Stačí nalít čerstvé mléko do 
nádoby na mléko, stisknout tlačítko a vychutnat si 
snadné, praktické a dokonale připravené nápoje 
s mléčnou pěnou!

Funkce výběru síly

Připravte si oblíbený šálek kávy pomocí nastavení síly 
a intenzity chuti. Díky funkci pro výběr síly na 
kávovaru SENSEO® si můžete vybrat krátkou silnou 
nebo jemnou dlouhou kávu.

Obsluha jedním tlačítkem

Díky tomuto kávovaru pro systém kávových kapslí 
můžete snadno připravit jeden nebo dva šálky kávy 
stisknutím jediného tlačítka.

Nastavitelná nádobka na odkapávání

Zvednutím nebo snížením nádobky na odkapávání 
můžete nastavit kávovar Philips SENSEO® podle 
velikosti svého oblíbeného šálku nebo hrnku.

Indikátor vodního kamene

Kávovar Philips vám připomene, kdy je třeba 
odstranit vodní kámen z přístroje. Pravidelné 
odstraňování vodního kamene pomocí speciálně 
vyvinutého přípravku SENSEO® na odstranění 
vodního kamene zajistí vaší kávě tu nejlepší chuť a 
zabrání usazování vodního kamene z vody 
z kohoutku.
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Specifikace
Země původu
• Vyrobeno v: Polsko

Hmotnost a rozměry
• Rozměry výrobku (Š x H x V): 

210 x 340 x 360 mm
• Hmotnost výrobku: 2,4 kg
• Rozměry balení (ŠxHxV: 232 x 390 x 399 mm

Obecné specifikace
• Speciální funkce: Vestavěná karafa
• Kávové nápoje: Cafè Créme, Café Latte, 

Cappuccino
• Kompatibilní dávkování kávy: Kávové kapsle 

SENSEO®

• Počet najednou připravovaných šálků: 2
• Nastavení síly kávy: 3
• Nastavení přizpůsobená nápoji: Nastavitelná síla 

kávy, Funkce Memo velikosti šálku
• Snadné použití a pohodlí: Nastavitelná tryska, 

Odnímatelná nádobka na odkapávání, Automatické 
vypnutí

• Snadné čištění a údržba: Funkce snadného čištění, 
Indikátor vodního kamene, Jednotlivé části lze mýt 
v myčce

Povrchová úprava
• Materiál bojleru: Kov a polyamid plněný sklem
• Materiál odkapávacího podstavce: Plastový
• Materiál hlavního těla: Plastový
• Materiál nádržky na vodu: Plastový

Design
• Barva: Sytá černá

Podpora udržitelného rozvoje
• Spotřeba elektrické energie v pohotovostním 

režimu: 0,5 W
• Spotřeba elektrické energie při přípravě kávy: 

2 650 W
• Vyrobeno z recyklovaných materiálů: 90 % (papír a 

obaly)

Servis
• 2letá záruka: Ano

Technické údaje
• Tlak čerpadla: 1 bar
• Bojlery: 1
• Doba přípravy dvou šálků: <60 s
• Frekvence: 50 Hz
• Doba přípravy jednoho šálku: 30 s
• Objem nádržky na vodu: 1,2 L
• Max. výška šálku: 100 až 140 mm
• Kapacita karafy na mléko: 150 L
• Délka kabelu: 0,8 m
• Napětí: 220–240 V
•
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