
 

 

SENSEO®

Kávépárnás kávéfőző 
rendszer

Eredeti
Dark Red

HD7810/90
Ismerje meg a tökéletes kávé világát
a SENSEO® Original kávéfőzővel
Tegye a kávézás pillanatait feledhetetlenné a SENSEO® rendszerrel. Ez az egyedülálló rendszer az 

egyszerűen használható SENSEO® kávéfőző és a kifejezetten erre a célra kifejlesztett Douwe 
Egberts SENSEO® kávépárnák révén nyújt teljes értékű, ízletes kávét, gazdag habréteggel.

Szenzációs kávé
• Egyedülálló kávéfőző rendszer a tökéletes íz szolgálatában
• Ízletes habréteg a kávézás pillanatainak különlegessé tételéhez
• Kávépárnák széles kínálata a megfelelő választásért

Tökéletes kényelem
• 1 vagy 2 csésze SENSEO® kávé kevesebb mint egy perc alatt
• Levehető víztartály a ritkább újratöltéshez
• Automatikus kikapcsolás az alacsonyabb energiafogyasztásért

Tervezés
• Ikonikus, ívelt SENSEO® tervezés



 Egyedülálló kávéfőző rendszer

Egyedülálló SENSEO® kávéfőző rendszer a Philips és 
a Douwe Egberts együttműködésével. Minden csésze 
ital frissen, a kávé és a víz optimális egyensúlyát 
betartva készül, így garantált a lágy, teljes íz és a 
finom aroma.

Két csésze kevesebb mint egy perc alatt

A SENSEO® kávéfőzővel tökéletes, aromás, friss 
kávét készíthet - egy csészényit kb. 30 másodperc, 
két csészényit kevesebb mint egy perc alatt.

Ízletes habréteg

A kiváló minőségű Douwe Egberts SENSEO® 
kávéválaszték és az egyedülálló SENSEO® kávéfőző 
rendszer gondoskodik róla, hogy a tökéletes csésze 
kávén mindig bőséges és ízletes habréteg is legyen, 
ami a páratlan íz és minőség bizonyítéka.

Kávépárnák széles kínálata

Több mint 250 év tapasztalattal a háta mögött a 
Douwe Egberts pontosan tudja, hogyan kell a legjobb 
íz eléréséhez a gondosan válogatott kávészemeket 
megpörkölni és őrölni. Ennek köszönhetően a 
Douwe Egberts SENSEO® kávépárna-kínálata a 
legkiválóbb minőségű kávéválasztékot és a páratlan 
ízvilágot képviseli. Számos keverék és aroma széles 
skálájából válogathat a különböző hangulatoknak és 
ízléseknek megfelelően.
HD7810/90

Műszaki adatok
Műszaki adatok
• Tápkapcsoló: 1450 W
• Feszültség: 220 - 240 V
• Frekvencia: 50–60 Hz
• Vezetékhossz: 100 cm
• Víztartály űrtartalma: 0,75 / 5 liter / pohár
• Automatikus kikapcsolás: 60 perc
• A kifolyócső magassága: 97 mm
• Feketekávé főzési mennyisége: 120 ml

Kivitelezési jellemzők
• Szín(ek): mélyvörös
• Anyagok: műanyag

Származási hely
• Származási hely: Lengyelország
•
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