
 

 

SENSEO® Latte 
Select
Kohvipadjakestega 
kohvimasin

• Värske cappuccino ja latte
• Tumemust
• Sisseehitatud piimavahustaja
• lihtsa puhastamise funktsioon

HD7854/60
Parim cappuccino on alati valmistatud värske piimaga!
Sisseehitatud piimavahustaja kuni kolme erineva piimakohvi valmistamiseks

Kohvimasinaga SENSEO® Latte Select saate hõrkude kohvijookide valmistamisel 
kasutada värsket vahustatud piima. Cappuccino, Latte Macchiato, Café Latte või tavalise 
musta SENSEO® kohvi valimiseks piisab vaid nupuvajutusest.

Kiire ja lihtne kasutada
• Ühe või kahe tassi kohvi tegemiseks kulub vähem kui minut
• Reguleeritav tilgakoguja, et kohv mahuks ära teie lemmiktassi
• Energia säästmiseks automaatne väljalülitus 30 minuti möödumisel
• Märgutuli tuletab meelde, millal tuleb katlakivi eemaldada.
• Kohv ühe nupuvajutusega

Tassitäis hõrku kohvi igal ajal
• Hõrgutav koorekiht kohvil on tõenduseks SENSEO® kvaliteedist

Suur valik kohvi igaks hetkeks
• Kaks tugevuseseadet - kange lühike või mahe pikk kohv
• Mitmekesine kohvisegude valik erinevate maitse-eelistuste jaoks

Kohvijoogid värske vahustatud piimaga
• Hõrgud kohvijoogid värske vahustatud piimaga
• Sisseehitatud piimavahustaja, et piimavaht oleks võimalikult kreemine



 Piimakohvisordid
Nautige oma hõrgutavat SENSEO® cappuccinot, 
latte macchiatot või café lattet rikkaliku valiku 
kohvisortide ja piimavahuga. Iga tassi krooniks on 
kreemine vahukiht - just selline nagu see, mida 
naudite kohvikutes!

Sisseehitatud piimavahustaja
Ainulaadne patenditud piimavahustaja valmistab 
piimavahtu eriliselt kohevaks ja kreemikaks 
kaunistuseks. Lihtsalt valage värske piim 
piimamahutisse, vajutage nuppu ja näetegi, kui lihtne 
ja mugav on täiusliku vahuga piimakohvide 
valmistamine.

Tugevuse valimise funktsioon
Valmistage oma lemmikkohvi, reguleerides selle 
tugevust ja selle maitse intensiivsust. Oma SENSEO® 
tugevuse valimise funktsiooniga saate teha valiku 
kange lühikese või maheda pika kohvi vahel.

Ühe nupuga kasutamine
Selle kohvipadjakestega kohvimasina abil saate 
hõlpsasti valmistada ühe või kaks tassi kohvi lihtsalt 
ühe nupuvajutusega.

Reguleeritav tilgakoguja
Tilgakogujat tõstes või langetades saate kohandada 
oma Philipsi SENSEO® kohvimasina vastavalt oma 
lemmiktassi või -kruusi suurusele.

Katlakivi eemaldamise näidik

Philipsi kohvimasin tuletab meelde, millal tuleb 
seadmest katlakivi eemaldada. Korrapärane katlakivi 
eemaldamine spetsiaalselt välja töötatud 
katlakivieemaldiga SENSEO® tagab kohvi parima 
võimaliku maitse ja takistab kraanivee karedusest 
põhjustatud katlakivi kogunemist.
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Kaal ja mõõtmed
• Pakendi mõõtmed (P x S x K): 232 x 390 x 399 mm
• Toote mõõtmed (L x S x K): 210 x 340 x 360 mm
• Veepaagi mahtuvus: 1,2 l
• Piimanõu maht: 0,15 l
• Suurim tassi kõrgus: 100-140 mm
• Maksimaalne maht kohvitassides: Kuni 8 tassi
• Toote kaal: 2,4 kg

Jõudlus
• Kanguse valimine: kange, tavaline või mahe
• Piimakohvid: café latte, cappuccino, latte macchiato
• Ühe tassi keetmisaeg: 30 sekundit
• Kahe tassi keetmisaeg: < 60 sekundit

Lihtne kasutada
• Korraga kaks tassi
• Reguleeritav tila
• Automaatne väljalülitusaeg: 30 min
• Tühja paagi näidik

Kerge puhastada
• Kiirpuhastuse nupp
• Katlakivi märgutuli
• Nõudepesumasinas pestavad osad

Disain
• Metallist tilgakoguja
• Spreivärv: hoob
• Värvus: Tumemust

Säästvus
• Energiatarve: 0,5 W (ooterežiimis), 2650 W 

kohvivalmistuse ajal)
• Valmistatud ümbertöötatud materjalidest: 90% 

(paberimajandus ja pakend)

Hooldus
• 2-aastane ülemaailmne garantii

Tehnilised andmed
• Veesurve pumbas: 1 baar (filtrikohv ja crema)
• Sobivad kohvitüübid: SENSEO® kohvipadjakesed
• Päritoluriik: Valmistatud Poolas, Disainitud 

Hollandis
• Võimsus: 2650 W
• Pinge: 220–240 V
• Sagedus: 50–60 Hz
• Juhtme pikkus: 80 cm
• Veepaagi mahtuvus: 8 tassi / 1,2 l
•

Spetsifikatsioon
Kohvipadjakestega kohvimasin
Värske cappuccino ja latte Tumemust, Sisseehitatud piimavahustaja, lihtsa puhastamise funktsioon
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