
 

 

SENSEO®

Systém na kávové 
kapsuly

• SENSEO® Quadrante
•Čierny

HD7860/60
Lahodná káva stlačením 
jedného tlačidla

®
Spríjemnite svoje chvíle pri káve vďaka kávovaru SENSEO  Quadrante! Tento jedinečný 
systém v sebe spája jednoduché používanie a moderný dizajn. Jednoducho skvelá káva s 
vrstvou lahodnej peny!

Rýchla a jednoduchá obsluha
• Čerstvo uvarená káva stlačením jedného tlačidla
• 1 alebo 2 šálky kávy SENSEO® za menej ako jednu minútu
• Automatické vypnutie za 30 minút šetrí energiu
• Nastaviteľný podnos na odkvapkávanie sa prispôsobí vašej obľúbenej šálke

Vždy lahodná šálka kávy
• Vrstva lahodnej kávovej peny ako dôkaz kvality SENSEO®

• Jedinečný systém varenia kávy SENSEO® pre optimálnu chuť

Rôzne druhy kávy pre každú príležitosť
• Rozmanité druhy a príchute kávy pre rôzne chute



 1 alebo 2 šálky súčasne

Doprajte si jednu alebo dve šálky lahodnej kávy za 
menej ako jednu minútu.

Automatické vypnutie

Kávovar SENSEO® sa automaticky vypne po 30 
minútach, čím umožňuje šetriť energiu.

Nastaviteľný podnos na odkvapkávanie

Zvýšením alebo znížením polohy podnosu na 
odkvapkávanie môžete kávovar SENSEO® 
prispôsobiť svojej obľúbenej šálke či hrnčeku.

Rozmanité druhy a príchute

SENSEO® ponúka rozmanité druhy a príchute kávy, 
každú s vlastnou osobitnou chuťou, ktorá splní vaše 
predstavy.
HD7860/60

Technické údaje
Technické špecifikácie
• Príkon: 1450 W
• Napätie: 220-240 V
• Frekvencia: 50 - 60 Hz
• Dĺžka kábla: 100 cm
• Automatické vypnutie: 30 minúta(y)
• Výška výlevky: 97 - 117 mm
• Objem várky čiernej kávy: 120 ml
• Kapacita nádoby na vodu: 8 šálok
• Objem nádoby na vodu: 1,2 l

Špecifikácia dizajnu
• Farba(y): Čierny
• Materiály: Plast

Krajina pôvodu
• Poľsko: áno

Rozmery
• Rozmery (Š x V x H): 180 x 285 x 250 mm
• Rozmery balenia (ŠxVxH): 224 x 328 x 320 mm
•
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