
 

 

SENSEO®

System med 
kaffekapslar

• SENSEO® Original
• Titan

HD7812/60
Njut av ditt kaffe
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
• Nybryggt kaffe med en enkel knapptryckning
• En eller två koppar kaffe på mindre än en minut
• Automatisk avstängning efter 60 minuter för att spara energi

Alltid gott kaffe
• Det delikata kaffe crema-skiktet bevisar SENSEO®:s höga kvalitet
• Det unika kaffebryggningssystemet SENSEO® ger bästa möjliga smak

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



 En eller två koppar samtidigt

Laga en eller två koppar utsökt kaffe på mindre än en 
minut.

Automatisk avstängning

SENSEO®-kaffebryggaren stängs automatiskt av 
efter 60 minuter, vilket sparar energi.

Olika blandningar och smaker

Med SENSEO® kan du välja mellan många olika 
kaffeblandningar och smaker som alla har sin egen 
unika karaktär, så att du kan få en sort som passar 
just dig.
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Prestanda
• Bryggningstid, 1 kopp: 30 sek
• Bryggningstid, 2 koppar: <60 sek

Lättanvänd
• 2 koppar samtidigt
• Automatisk avstängningstid: 60 min
• Indikering för tom vattentank

Enkel att rengöra
• Delar som tål maskindisk

Design
• Färg: Titan
• Sprayfärg

Hållbarhet
• Energiförbrukning: 0,26 W (vid standby), 1 450 W 

(vid bryggning)
• Tillverkad av återvunnet material: 90 % 

(dokumentation och förpackning)
• Hållbarhetscertifiering: Grönmärkt

Service
• 2 års världsomfattande garanti

Ursprungsland
• Polen

Tekniska specifikationer
• Vattentankskapacitet: 6 koppar/0,7 l
• Effekt: 1450 W
• Spänning: 220 - 240 V
• Frekvens: 50 - 60 Hz
• Sladdlängd: 80 cm
• Piphöjd: 100 mm

Vikt och mått
• Kaffebryggare (B x H x D): 21 x 38 x 31 cm
• Förpackning (BxHxD): 395 x 375 x 229 mm
•
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