
 

 

SENSEO® Original
senseo®-kaffemaskin

• 2 koppar kaffe i ett svep
• Korpsvart

HD7810/60
Njut av ditt kaffe
med SENSEO® Original-kaffebryggare med kapslar
Gott kaffe med en enkel knapptryckning! Kaffemaskinen SENSEO® Original är lätt att 

använda tillsammans med de särskilt utvecklande SENSEO®-kaffekapslarna.

Snabb och enkel att använda
• Unik kaffebryggare som brygger 2 koppar åt gången
• Kaffe med en enkel knapptryckning
• Automatisk avstängning efter 60 minuter för att spara energi

Alltid gott kaffe
• Det delikata kaffe crema-skiktet bevisar SENSEO®:s höga kvalitet

Kaffevarianter för alla tillfällen
• Olika kaffeblandningar och smaker för olika preferenser



 En eller två koppar samtidigt

Med den här SENSEO®-kaffebryggaren kan du laga 
en eller två koppar utsökt SENSEO®-kaffe på mindre 
än en minut.

Automatisk avstängning

SENSEO®-kaffebryggaren stängs automatiskt av 
efter 60 minuter, vilket sparar energi.
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Ursprungsland
• Tillverkad i: Polen

Allmänna specifikationer
• Kaffedrycker: Cafè Créme
• Kompatibel kaffeservering: SENSEO®-kaffekapslar
• Koppar samtidigt: 2
• Enkel och bekväm att använda: Automatisk 

avstängning
• Enkel att rengöra och underhålla: Delar som kan 

diskas i diskmaskin, Kalkindikator

Design
• Färg: Korpsvart

Hållbarhet
• Strömförbrukning i standby: 0,26 W
• Strömförbrukning, bryggning: 1450 W
• Tillverkad av återvunnet material: 90 % 

(dokumentation och förpackning)

Service
• 2 års garanti

Tekniska specifikationer
• Pumptryck: 1 bar
• Bryggningstid, 2 koppar: < 60 sek
• Bryggningstid, 1 kopp: 30 sek
• Kapacitet, vattentank: 0,75 l
• Max. höjd för mugg: 100 mm
• Sladdlängd: 0,8 m
• Frekvens: 50–60 Hz
• Spänning: 220 - 240 V
• Kapacitet, vattentank: Upp till 5 muggar
• Pumptryck: 1 bar
• Vattenkokare: 1

Vikt och mått
• Produktens mått (B x D x H): 210 x 310 x 380 mm
• Produktens vikt: 2 kg
• Förpackningens mått (B x D x H: 229 x 395 x 

375 mm

Legering
• Kokarens material: Metall och glasfylld polyamid
• Droppbrickans material: Plast
• Material, vattenbehållare: Plast
• Material i huvudenhet: Plast
• Material till pip: Plast
•
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