
 

 

„SENSEO®“
Kavos tablečių 
aparatas

• „SENSEO® Quadrante“
• Juoda

HD7860/60
Skani kava vienu mygtuko palietimu
1 ar 2 kavos puodeliai paruošiami greičiau nei per minutę
„SENSEO® Quadrante“ – kavos gėrimas jums taps ypatingas! Ši unikali sistema susieja 

lengvai naudojamą kavos virimo aparatą su šiuolaikišku dizainu. Tiesiog nepriekaištinga 
kava su skania puta!

Greitas ir lengvas naudojimas
• Kava vienu mygtuko paspaudimu
• 1 ar 2 kavos puodeliai paruošiami greičiau nei per minutę
• Automatinis išsijungimas po 30 minučių, kad būtų taupoma energija
• Reguliuojamas lašų surinkimo padėklas, kad tilptų jūsų mėgstamas puodelis

Nuolat mėgausitės skanios kavos puodeliu
• Skani kavos puta yra SENSEO® kokybės įrodymas
• Unikali SENSEO® kavos virimo sistema suteikia nuostabų skonį

Kavos įvairovė kiekvienai akimirkai
• Skirtingų kavos derinių ir skonių įvairovė



 1 ar 2 puodeliai tuo pačiu metu

Paruoškite vieną ar du puodelius skanios 
„SENSEO®“ kavos greičiau nei per minutę 
naudodami „SENSEO“ kavos aparatą.

Automatinis išjungimas

Jūsų SENSEO® kavos aparatas automatiškai išsijungia 
po 30 minučių – taip sutaupoma energijos.

Reguliuojamas lašų surinkimo padėklas

Pakeldami arba nuleisdami lašų surinkimo padėklą 
galite pritaikyti „Philips SENSEO®“ kavos virimo 
aparatą mėgstamam puodeliui ar stiklinei.

Derinių ir skonių įvairovė

SENSEO® siūlo didelę kavos derinių ir skonių 
įvairovę – jie visi yra skirtingi, kad atitiktų jūsų 
išskirtinį skonį.
HD7860/60

Specifikacijos
Techniniai duomenys
• Maitinimas: 1450 W
• Įtampa: 220–240 V
• Dažnis: 50–60 Hz
• Laido ilgis: 100 cm
• Automatinis išjungimas: 30 min.
• Snapelio aukštis: 97–117 mm
• Juodos kavos kiekis: 120 ml
• Vandens bakelio talpa: 8 puodeliai
• Vandens bakelio talpa: 1,2 l

Projektinės specifikacijos
• Spalva (-os): Juoda
• Medžiagos: Plastikas

Kilmės šalis
• Lenkija

Matmenys
• Matmenys (plotis x aukštis x gylis): 180x285x250 

mm
• Pakuotės matmenys (plotis x aukštis x gylis): 

224x328x320 mm
•

Išleidimo data 2019-11-28

Versija: 5.3.1

12 NC: 0000 000 00000

© 2019 „Koninklijke Philips N.V.“
Visos teisės saugomos.

Specifikacijos gali būti keičiamos be įspėjimo. Prekių 
ženklai yra „Koninklijke Philips N.V.“ ar jų atitinkamų 
savininkų nuosavybė.

www.philips.com
Ypatybės
Kavos tablečių aparatas
„SENSEO® Quadrante“ Juoda

http://www.philips.com

