
rinomaista vastakeitettyä kah
uden sukupolven kahvinkeittimet

NSEO®-kahvin nauttiminen juuri sellaisena kuin haluat on entistäkin helpom

NSEO® New Generation -kahvinkeitinvalikoiman ansiosta. Niillä teet helpos
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kätevästi juuri sellaista SENSEO®-kahvia, josta pidät. Saatavilla on valikoima erivärisiä 

keittimiä. Tyylikäs muotoilu takaa sen, että keittiösi kuvaa sinua ja kahvimakuasi.

Erinomaista kahvia
• Ainutlaatuinen patentoitu SENSEO®-kahvinkeittojärjestelmä takaa kahvin ja veden oikean suhteen joka kerta
• Douwe Egberts SENSEO® -kahvityynyjen laajasta valikoimasta löytyy ratkaisu kaikkiin hetkiin ja makuihin
• Herkullinen SENSEO® kahvivaahtokerros todistaa Douwe Egberts SENSEO® -kahvin ensiluokkaisen laadun

Muotoilu
• Uusi moderni muotoilu

Todellista mukavuutta
• Yksi kupillinen SENSEO®-kahvia noin 30 sekunnissa, kaksi kupillista alle minuutissa
• Säädettävä kaatonokka helpottaa kaatamista kaiken kokoisiin kuppeihin.

• Irrotettavan erikoissuuren vesisäiliön (8 kuppia) ansiosta vähemmän täyttöjä
• Automaattinen virrankatkaisu tunnin kuluttua on kätevä turvatoiminto
SENSEO®
Kahvityynyjärjestelmä

Uusi sukupolvi
HD7820/70

Ainutlaatuinen patentoitu SENSEO®-
kahvinkeittojärjestelmä

ja valikoima Douwe Egberts SENSEO® -
kahvipusseja

erkullinen SENSEO® -kahvivaahtokerros

Säädettävä kaatonokka
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Tekniset tiedot
• Virta: 1450 W
• Jännite: 220–240 V
• Taajuus: 50 - 60 Hz
• Johdon pituus: 100 cm
• Vesisäiliön tilavuus: 1,2/ 8 Litraa/kuppia
• Automaattinen virrankatkaisu: 60 minuutti(a)
• Kaatonokan korkeus: 97/ 117 mm
• Mustan kahvin keittomäärä: 120 ml

Muotoilutiedot
• Väri: Sininen
• Materiaalit: Muovinen

Alkuperämaa
• Alkuperämaa: Puola
•

Tekniset tiedot

Kahvityynyjärjestelmä
Uusi sukupolvi  
Ainutlaatuinen patentoitu SENSEO®-
kahvinkeittojärjestelmä
Philipsin ja Douwe Egbertsin ainutlaatuinen 
kahvinvalmistusmenetelmä: aina oikea kahvin ja veden 
suhde. Takuuvarmasti pehmeää, täyteläistä ja herkullista 
kahvia.

Laaja valikoima Douwe Egberts SENSEO® -
kahvipusseja
Yli 250 vuoden kokemuksella Douwe Egberts osaa 
paahtaa ja jauhaa tarkasti valituista kahvipavuista 
parhaan maun. Douwe Egberts SENSEO® -
kahvityynyvalikoimasta löytyy aina erinomainen kahvi.

Herkullinen SENSEO® -kahvivaahtokerros
Todiste Douwe Egberts SENSEO® -kahvin erinomaisesta 
laadusta
HD7820/70

Tärkeimmät ominaisuudet

Vastakeitettyä kahvia yhdellä 
painikkeen painalluksella

http://www.philips.com

