
 

 

SENSEO®

Sistema de pastilhas de 
café

• Original SENSEO®

• Vermelho forte

HD7811/92
Desfrute do seu café sem esforço
Um óptimo café com um simples toque num botão! A máquina de café original 
SENSEO® é fácil de utilizar em combinação com as pastilhas de café SENSEO® 
desenvolvidas especialmente para a máquina.
Uma variedade de café para cada momento
• Grande variedade de misturas e aromas de café para todos os gostos

Uma chávena de café sempre deliciosa
• Deliciosa camada de creme de café como prova da qualidade SENSEO®

Funcionamento rápido e simples
• 1 ou 2 chávenas de café em menos de um minuto
• Desactivação automática após 60 minutos para poupança de energia
• Café com um simples toque num botão



 1 ou 2 chávenas em simultâneo

Esta máquina de café SENSEO prepara uma ou duas 
chávenas do delicioso café SENSEO® em menos de 
um minuto.

Desactivação automática

A máquina de café SENSEO® desliga-se 
automaticamente após 60 minutos, economizando 
energia.

Grande variedade de misturas e aromas

A SENSEO® oferece-lhe uma grande variedade de 
misturas e aromas de café, cada um com um sabor 
distinto para satisfazer as suas preferências pessoais.
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Desempenho
• Tempo de preparação de 1 chávena: 30 seg.
• Tempo de preparação de 2 chávenas: <60 seg.

Fácil de utilizar
• 2 chávenas em simultâneo
• Tempo para a desactivação automática: 60 min.
• Indicação para depósito vazio

Fácil de limpar
• Peças laváveis na máquina de lavar loiça

Design
• Cor: Vermelho forte

Sustentabilidade
• Certificação de sustentabilidade: Selo verde
• Consumo de energia: 0,26 W (em espera), 

1450 W (durante a preparação)
• Fabricado em materiais reciclados: 90% 

(documentação e embalagem)

Assistência
• 2 anos de garantia mundial

País de origem
• Polónia

Especificações técnicas
• Capacidade do depósito da água: 6 chávenas / 0,7 l
• Altura do bico: 100 mm
• Alimentação: 1450 W
• Frequência: 50 - 60 Hz
• Voltagem: 220-240 V
• Comprimento do cabo: 80 cm

Peso e dimensões
• Máquina de café (LxAxP): 21x38x31 cm
• Embalagem (LxAxP): 395x375x229 mm
•

Especificações
Sistema de pastilhas de café
Original SENSEO® Vermelho forte
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