
 

 

SENSEO® Latte Select
Kávéfőző

• Friss cappuccino és latte
• Fekete
• Beépített tejhabosító
• Egyszerű tisztítás

HD7854/60
A legjobb cappuccinók friss tejjel készülnek!

Beépített tejhabosító akár 3-féle tejhez
A SENSEO® Latte Select kávéfőző ízletes kávéspecialitásokat kínál Önnek friss, habosított 

tejjel. Egyetlen gombnyomással kiválaszthatja, hogy mit szeretne készíteni: választhat a 
cappuccino, a latte macchiato, a café latte és a hagyományos fekete SENSEO® kávé között!

Gyors és könnyű működtetés
• Egyedülálló kávéfőző, amellyel egyszerre 2 csésze kávé készíthető
• Az állítható cseppfelfogó tálcát kedvenc csészéjéhez állíthatja
• 30 perces automatikus kikapcsolás az energiatakarékosság és a biztonság jegyében
• Fényjelzés jelenik meg, ha ideje vízkőmentesítést végezni
• Kávé egyetlen gombnyomással

Mindig tökéletes kávéélmény
• Kávéjának gazdag krémrétege a SENSEO® minőséget garantálja

Széles választék minden alkalomra
• Válasszon a kétféle elkészítési mód közül: erős rövid vagy gyenge hosszú kávé
• Különféle kávétípusok és ízek az eltérő ízlések kielégítésére

Kávéspecialitások friss, habosított tejjel
• Ízletes kávéspecialitások friss, habosított tejjel
• Beépített tejhabosító a krémesebb tejhabhoz



 Friss tejeskávé-különlegességek

Élvezze az ízletes SENSEO® cappuccinót, latte 
macchiatót vagy café lattét, melyek a kávé és a friss 
tej gazdag kombinációjával készülnek. Minden csésze 
tetejére olyan krémes hab kerül, mint amilyet a 
kávézókban is kapni!

Beépített tejhabosító

A kávéfőző páratlan, szabadalmaztatott tejhabosítója 
gőzölgő tejet készít, mely egyedülállóan habos és 
krémes réteget képez a kávé tetején. Egyszerűen 
öntsön friss tejet a tejtartóba, nyomja meg a gombot, 
és élvezze a könnyű, kényelmes és tökéletesen 
elkészített habosított tejes italokat!

Erősségválasztó funkció

Állítsa be az íz erősségét és intenzitását, és készítse 
el kedvenc kávéját. SENSEO® készüléke 

erősségválasztó opciójával erős rövid és gyenge 
hosszú kávé közül választhat.

Egygombos működtetés

Ezzel a kávéfőzővel egyszerűen, egyetlen gomb 
megnyomásával elkészíthet akár két csésze kávét is.

Állítható cseppfelfogó tálca

Az állítható cseppfelfogó tálca emelésével vagy 
lejjebb igazításával a Philips SENSEO® kávéfőzőjét 
választott csészéje vagy bögréje méretéhez állíthatja.

Emlékeztetés vízkőmentesítésre

A Philips kávéfőző gép figyelmezteti a felhasználót, 
amikor vízkőmentesíteni kell a készüléket. A külön 
erre a célra kifejlesztett SENSEO® vízkőmentesítő 
rendszeres használata garantálja a kávé kiváló ízét, és 
megelőzi a csapvíz okozta vízkövesedést.
HD7854/60

Műszaki adatok
Származási hely
• Gyártó ország: Lengyelország

Tömeg és méretek
• A termék méretei (Szé x Mé x Ma): 210 x 340 x 

360 mm
• Készülék tömege: 2,4 kg
• A csomag méretei (Szé x Mé x Ma): 232 x 390 x 

399 mm

Általános jellemzők
• Speciális funkciók: Beépített tejtartály
• Kávéitalok: Cafè créme, café latte, cappuccino
• Kompatibilis kávéadagolás: SENSEO® kávépárnák
• Csészék száma egyidejűleg: 2
• Kávéerősség-beállítások: 3
• Italonkénti testreszabhatóság: Állítható kávé 

erősség, Memória funkció csészetérfogat
• Egyszerű használat és kényelem: Állítható kifolyó, 

Kivehető csepptálca, Automatikus kikapcsolás
• Egyszerű tisztítás és karbantartás: Egyszerű 

tisztítás, Vízkőmentesítés-jelző, Mosogatógépben 
tisztítható alkatrészek

Kidolgozás
• Forraló anyaga: Fém- és üvegszáltöltésű poliamid
• Csepptálca anyaga: Műanyag
• A készülék anyaga: Műanyag
• Víztartály anyaga: Műanyag

Formatervezés
• Szín: Fekete

Fenntarthatóság
• Energiafogyasztás készenléti állapotban: 0,5 W
• Energiafogyasztás kávéfőzéskor: 2650 W
• Újrahasznosított anyagból készült: 90% (papír és 

csomagolás)

Szerviz
• 2 év garancia

Műszaki adatok
• Szivattyúnyomás: 1 bar
• Vízforralók: 1
• Főzési idő – 2 csésze: <60 mp
• Frekvencia: 50 Hz
• Főzési idő - 1 csésze: 30 mp
• A víztartály űrtartalma: 1,2 L
• Max. csészemagasság: 100–140 mm
• Tejtartály térfogat: 150 L
• Vezetékhossz: 0,8 m
• Feszültség: 220–240 V
•
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