
 

 

SENSEO® Original
Kávovar pro kávové 
kapsle

• Nejprodávanější přístroj 
SENSEO®

• Havraní černá

HD7817/60
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ahodná káva pouhým stisknutím tlačítka
nebo 2 šálky současně a dokonalá teplota

bohaťte si chvíle s kávou díky kávovaru SENSEO® Original, 1. nejprodávanějšímu 
vovaru SENSEO®. Kvalita obsahu šálku nyní vyšší než dříve, flexibilní nastavení objemu 
oučasně jistota spolehlivosti a pohodlí.

Vždy lahodný šálek kávy
• Lahodná crema jako důkaz kvality značky SENSEO®

• Vylepšená teplota kávy v prvním šálku
• Kávovar je testován více než 10 000krát, aby byla zajištěna konzistentní kvalita.

Různé druhy kávy pro každou příležitost
• Různé druhy směsí a příchutí kávy pro různé chuti

Rychlá a snadná obsluha
• Jedinečný kávovar, který připraví 2 šálky současně
• Funkce přerušení vaření pro manuální kontrolu objemu
• Automatické vypnutí za 30 minut šetří energii a zaručuje bezpečnost
• Káva pouhým stisknutím tlačítka



 Ruční zastavení přípravy

Tento kávovar SENSEO® umožňuje ruční zastavení 
přípravy, takže cyklus vaření můžete kdykoli 
přerušit.

Lahodná crema

Výběrová káva SENSEO® a jedinečný systém 
přípravy SENSEO® zaručují, že váš dokonalý šálek 
kávy bude vždy korunován bohatou a lahodnou 
pěnovou vrstvou – známkou skvělé chuti a kvality.

Obsluha jedním tlačítkem

Díky tomuto kávovaru pro systém kávových kapslí 
můžete snadno připravit jeden nebo dva šálky kávy 
stisknutím jediného tlačítka.

Různé druhy směsí a příchutí

Značka SENSEO® vám nabízí různé druhy směsí a 
příchutí kávy: každá z nich má vlastní nezaměnitelnou 
chuť a můžete si vybrat podle vlastních preferencí.

1 nebo 2 šálky najednou

Tento kávovar SENSEO® dokáže připravit jeden 
nebo dva šálky lahodné kávy SENSEO® za méně než 
jednu minutu.

Automatické vypnutí

Kávovar SENSEO® se automaticky vypne po 
30 minutách, čímž umožňuje úsporu energie.
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Specifikace
Obecné specifikace
• Počet najednou připravovaných šálků: 2
• Kompatibilní dávkování kávy: Kávové kapsle 

SENSEO®

• Snadné použití a pohodlí: Automatické vypnutí, 
Zastavení přípravy

• Snadné čištění a údržba: Jednotlivé části lze mýt 
v myčce

• Kávové nápoje: Cafè Créme

Povrchová úprava
• Materiál bojleru: Kov a polyamid plněný sklem
• Materiál odkapávacího podstavce: Plastový
• Materiál hlavního těla: Plastový
• Materiál trysky: Plastový
• Materiál nádržky na vodu: Plastový

Země původu
• Vyrobeno v: Polsku a Rumunsku

Design
• Barva: Havraní černá

Podpora udržitelného rozvoje
• Certifikace trvalé udržitelnosti: Zelená značka
• Spotřeba elektrické energie v pohotovostním 

režimu: 0,26 W
• Spotřeba elektrické energie při vaření: 1450 W
• Vyrobeno z recyklovaných materiálů: 90 % (papír a 

obaly)

Servis
• 2letá záruka: Ano

Technické údaje
• Tlak čerpadla: 1 bar
• Max. výška šálku: 100 mm
• Doba přípravy jednoho šálku: 30 s
• Bojlery: 1
• Doba přípravy dvou šálků: <60 s
• Délka kabelu: 0,8 m
• Objem nádržky na vodu: 0,7 l
• Frekvence: 50 - 60 Hz
• Napětí: 220–240 V

Hmotnost a rozměry
• Hmotnost výrobku: 1,70 kg
• Hmotnost včetně balení: 2,3 kg
• Rozměry výrobku (Š x H x V): 

213 x 315 x 330 mm
• Rozměry balení (ŠxHxV: 230 x 392 x 365 mm
•
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