
 

 

SENSEO® Original
Kaffepudemaskine

• 2 kopper kaffe på én gang
• Mørkerød

HD7810/90
Nyd din kaffe, helt enkelt
med SENSEO® Original-kaffepudemaskinen
Fantastisk kaffe med et tryk på en knap! SENSEO® Original-kaffemaskinen er nem at 

bruge med de særligt udviklede SENSEO®-kaffepuder.

Hurtig og nem betjening
• Kaffe med et tryk på en knap
• Unik kaffemaskine, der brygger 2 kopper ad gangen
• Auto-sluk efter 60 minutter sparer energi

Altid en lækker kop kaffe
• Lækker kaffe med cremalag som bevis på SENSEO®-kvalitet

Kaffevarianter til enhver lejlighed
• Et stort udvalg af kaffeblandinger og smagsvarianter til enhver smag



 1 eller 2 kopper på samme tid

Denne SENSEO®-kaffemaskine laver en eller to 
kopper lækker SENSEO®-kaffe på mindre end et 
minut.

Auto-sluk

Din SENSEO®-kaffemaskine slukker automatisk 
efter 60 minutter, så du kan spare på strømmen.

Et stort udvalg af blandinger og 
smagsvarianter

SENSEO® tilbyder et stort udvalg af kaffeblandinger 
og smagsvarianter, med hver sin helt egen smag, så 
der er noget til din personlige smag.
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Vægt og dimensioner
• Produktets vægt: 2 kg
• Produktets mål (B x D x H): 210 x 310 x 380 mm
• Emballagens mål (B x D x H): 229 x 395 x 375 mm

Generelle specifikationer
• Kopper ad gangen: 2
• Velegnet til: SENSEO®-kaffepuder
• Brugervenlighed og komfort: Aftagelig drypbakke, 

Auto-sluk
• Nem rengøring og vedligeholdelse: Dele, der tåler 

opvaskemaskine, Indikator for afkalkning
• Kaffedrikke: Café Crème

Overflade
• Materiale vandkoger: Metal- og glasfyldt polyamid
• Materiale drypbakke: Plastik
• Materiale: basisenhed: Plastik
• Udløbstudens materiale: Plastik
• Materiale: vandtank: Plastik

Oprindelsesland
• Fremstillet i: Polen

Design
• Farve: Mørkerød

Bæredygtighed
• Strømforbrug standby: 0,26 W
• Strømforbrug brygning: 1450 W
• Fremstillet af genbrugsmaterialer: 90 % (papir og 

emballage)
• Bæredygtighedscertificering: Green Tick

Service
• 2 års reklamationsret

Tekniske specifikationer
• Pumpetryk: 1 bar
• Maks. kophøjde: 100 mm
• Bryggetid én kop: 30 sek.
• Vandkogere: 1
• Bryggetid to kopper: <60 sek.
• Frekvens: 50 Hz
• Ledningslængde: 0,8 m
• Kapacitet: vandtank: 0,75 L
• Spænding: 220 - 240 V
•
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