
 

 

SENSEO®
Kohvipakikestega masin

• SENSEO® Quadrante
• Must

HD7860/60
Hõrgutav kohv ühe nupuvajutusega

Ühe või kahe tassi kohvi tegemiseks kulub vähem kui minut
Muutke kohvinautimise hetked eriliseks SENSEO® Quadrante kohvimasinaga! Selle 
masina ainulaadses süsteemis on hõlpsasti kasutatav kohvimasin ühendatud moodsa 
disainiga. Lihtsalt suurepärane kohv hõrgutava vahukihiga!

Kiire ja lihtne kasutada
• Värske kohv ühe nupuvajutusega
• Ühe või kahe tassi kohvi tegemiseks kulub vähem kui minut
• Energia säästmiseks automaatne väljalülitus 30 minuti möödumisel
• Reguleeritav tilgakoguja, et kohv mahuks ära teie lemmiktassi

Tassitäis hõrku kohvi igal ajal
• Hõrgutav koorekiht kohvil
• Unikaalne SENSEO® kohvi valmistamise süsteem, mis tagab optimaalse maitse

Suur valik kohvi igaks hetkeks
• Mitmekesine kohvisegude valik erinevate maitse-eelistuste jaoks



 Korraga kas üks või kaks tassi

Üks või kaks tassi hõrgutavat SENSEO® kohvi 
vähem kui minutiga.

Automaatne väljalülitus

See funktsioon lülitab SENSEO® kohvimasina 30 
minuti möödumisel automaatselt välja, säästes nii 
energiat.

Reguleeritav tilgakoguja

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

Mitmekesine segude ja maitsete valik

SENSEO® pakub laia valikut kohvisegusid ja maitseid, 
et igaüks võiks leida nende hulgast endale sobiva.
HD7860/60

Spetsifikatsioon
Tehnilised andmed
• Võimsus: 1450 W
• Pinge: 220–240 V
• Sagedus: 50–60 Hz
• Juhtme pikkus: 100 cm
• Automaatne väljalülitus: 30 minut(it)
• Tila kõrgus: 97–117 mm
• Musta kohvi valmistusmaht: 120 ml
• Veepaagi mahtuvus: 8 tassi
• Veepaagi maht: 1,2 l

Projektlahenduse spetsifikatsioon
• Värvus(-ed): Must
• Materjalid: Plast

Päritoluriik
• Poola

Mõõtmed
• Mõõdud (L x K x S): 180 x 285 x 250 mm
• Pakendi mõõtmed (L x K x S): 224 x 328 x 320 mm
•

Väljalaske kuupäev  
2013-05-15

Versioon: 5.3.1

12 NC: 0000 000 00000

© 2013 Firma Koninklijke Philips Electronics N.V.
Kõik õigused kaitstud

Spetsifikatsioone võib muuta ette teatamata 
Kaubamärgid kuuluvad firmale Koninklijke Philips 
Electronics N.V. või vastavatele omanikele.

www.philips.com
Esiletõstetud tooted
Kohvipakikestega masin
SENSEO® Quadrante Must

http://www.philips.com

