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Sistem cu pliculeţe de cafea

HD7810/55
Cafea proaspăt preparată 
senzaţională!

®
Transformaţi savurarea cafelei într-un moment cu adevărat special cu SENSEO . Acest sistem unic 

combină cafetiera uşor de utilizat SENSEO® de la Philips cu pliculeţele de cafea Douwe Egberts 

SENSEO® special concepute, oferindu-vă o cafea consistentă, pură, cu un strat de spumă delicioasă.

Cafea senzaţională
• Sistemul de preparare a cafelei SENSEO® unic brevetat asigură echilibrul corect între cafea și 

apă de fiecare dată
• Gamă extinsă de varietăţi de pliculeţe de cafea Douwe Egberts SENSEO® adecvate fiecărui gust 

sau moment
• Stratul delicios de spumă de cafea SENSEO® este dovada calităţii premium a cafelei Douwe 

Egberts SENSEO®

Extraordinară comoditate
• O ceașcă de cafea SENSEO® în aprox. 30 de secunde, două cești în mai puţin de un minut
• Acţionare cu un singur buton: apăsaţi butonul pentru 1 ceașcă sau butonul pentru 2 cești
• Rezervor de apă amovibil pentru mai multe cești de cafea SENSEO®

• Oprire automată: oprire automată după 60 de minute pentru siguranţa și confortul dvs.



 Sistem de preparare a cafelei SENSEO® 
unic brevetat
Sistem unic de preparare a cafelei de la Philips și 
Douwe Egberts: fiecare ceașcă proaspăt preparată și 
întotdeauna un echilibru corect între cafea și apă. O 
garanţie pentru un gust desăvârșit și consistent și o 
aromă delicioasă.

Gamă largă de pliculeţe de cafea Douwe 
Egberts SENSEO®
Cu peste 250 de ani de experienţă, Douwe Egberts 
știe exact cum să prăjească și să macine boabele de 
cafea atent selectate pentru cel mai bun gust. Așa 
încât cu varietăţile de pliculeţe de cafea Douwe 
Egberts SENSEO®, puteţi fi sigur că veţi obţine o 
cafea bună de fiecare dată.

Stratul delicios de spumă de cafea 
SENSEO®

Dovada calităţii premium a cafelei Douwe Egberts 
SENSEO®
HD7810/55
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Specificaţii tehnice
• Alimentare: 1450 W
• Tensiune: 220 - 240 V
• Frecvenţă: 50 - 60 Hz
• Lungime cablu: 100 cm
• Capacitate rezervor de apă: 0,75/5 Litri / cești
• Oprire automată: 60 minute
• Înălţime gură de scurgere: 97 mm
• Volum de preparare cafea naturală: 120 ml

Specificaţii de design
• Culoare: Alb/Portocaliu
• Materiale: Plastic

Ţara de origine
• Ţara de origine: Polonia/China
•
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