SENSEO® Original
Cafeteira com sachê
original

• 2 xíc. café de uma só vez

HD7811/96

O autêntico expresso italiano
com a SENSEO® Original
A cafeteira Philips SENSEO® com os sachês de café Pilão SENSEO® especialmente
desenvolvidos proporcionam um café sempre fresquinho e saboroso com uma deliciosa
camada de creme em menos de 1 minuto.
Café sensacional
• Deliciosa camada de creme SENSEO®
• Exclusivo sistema de preparo de café SENSEO® para um sabor excelente
• Linha de sachês de café Pilão SENSEO® especialmente desenvolvidos
A última palavra em conforto e comodidade
• Desligamento automático para um menor consumo de energia
• Operação com um botão para o total controle
• Uma xícara de café em 30 segundos

HD7811/96

Cafeteira com sachê original
2 xíc. café de uma só vez

Destaques
Uma xícara de café em 30 segundos

Especificações
Design

Linha de sachês de café Pilão

• Coletor de polpa: Plástico ABS

Peso e dimensões

• Dimensões do produto (C x L x A): 210 x 310 x
380 mm
• Capacidade do reservatório de água: 0,75 E
• Altura máxima da xícara: 117 mm
• Peso da embalagem: 2,32 kg
• Capacidade máxima em xícaras de café: Até 5
xícaras
• Peso do produto: 1,75 kg

Especificações do design
• Cor(es): Vermelho-escuro
®

Uma xícara de café SENSEO em aproximadamente
30 segundos, duas xícaras ou uma caneca em menos
de 1 minuto.

Operação com um botão

®

Os novos sachês de café Pilão SENSEO apresentam
todo o aroma, sabor e a consistência do café Pilão
fresquinho em um formato prático. Com a
SENSEO®, você prepara seu café favorito com o
mesmo volume e sabor, sempre fresquinho e com
uma deliciosa camada de creme. Tudo isso para você
desfrutar de uma experiência única a cada xícara.
Pilão SENSEO®: sabor e aroma intensos do café
forte do Brasil, também disponível na versão café da
manhã. Pilão SENSEO® Sabor de Verão: mais suave
e cheiroso, também disponível na versão café da
manhã. Pilão SENSEO® Intenso: café mais
encorpado, com sabor e aroma marcantes.

Exclusivo sistema de preparo de café
SENSEO®

País de origem

• País de origem: Polônia

Especificações técnicas

• Desligamento automático: 60 minuto(s)
• Pressão da água na bomba: 1 bar (filtros de café e
creme)
• Tipos de café compatíveis: Sachês de café
SENSEO®
• País de origem: Fabricado na Polônia, Projetado na
Holanda
• Comprimento do cabo: 80 cm
• Volume de café: 60/120 ml
• Frequência: 50 Hz / 60 Hz
• Lig/Desl: 1.450 W
• Voltagem: 220 volt

Dimensões

• Dimensões (L x A x P):: 210 mm x 330 mm x 310
mm
• Dimensões da embalagem (LxAxP): 229 mm x 375
mm x 395 mm

Nunca foi tão simples preparar uma xícara de café
perfeito. Você pode selecionar o número de xícaras
usando os botões para uma ou duas xícaras da
cafeteira SENSEO®.

Sustentabilidade

Deliciosa camada de creme SENSEO®

• Certificação de sustentabilidade: Tique Verde
•

Exclusivo sistema de preparo de café SENSEO®
Philips e Pilão. Cafés fresquinhos e preparados com
café e água na medida certa. Uma garantia de sabor
encorpado e suave, com um aroma delicioso.

Café com deliciosa camada de creme SENSEO®
como prova da alta qualidade do premiado café Pilão
SENSEO®
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