
žasná čerstvo uvarená káva
peciálna edícia navrhnutá štúdiom Tord Boontje

íprava kávy SENSEO® presne spôsobom, aký máte radi, je teraz oveľa jedno

aka radu kávovarov SENSEO® New Generation. Sú to tie najjednoduchšie a
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najpohodlnejšie zariadenia na prípravu kávy SENSEO® vaším spôsobom. Táto špeciálna 

edícia bola navrhnutá štúdiom Tord Boontje. Je dostupná v červenej a bielej verzii a jej 

štýlový dizajn zaistí, že vaša kuchyňa jasne vypovie o Vás a Vašej chuti pre kávu

Úžasná káva
• Jedinečný patentovaný systém varenia kávy SENSEO® vždy zaistí správny pomer kávy a vody
• Rozsiahly rad rozmanitých druhov kávových kapsúl Douwe Egberts SENSEO® vhodný pre každú chuť či 

okamih
• Lahodná vrstva peny kávy SENSEO® ako dôkaz vynikajúcej kvality kávy Douwe Egberts SENSEO®

Dizajn
• Špeciálna edícia navrhnutá štúdiom Tord Boontje

Maximálne pohodlie

• Jedna šálka kávy SENSEO® za približne 30 sekúnd, dve šálky za menej ako jednu minútu
• Nastaviteľná výlevka sa ľahko prispôsobí tvaru vašej obľúbenej šálky
• Odnímateľný veľmi veľký zásobník na vodu (8 šálok) znamená menej časné dopĺňanie
• Automatické vypnutie: automatické vypnutie po 60 minútach pre vašu bezpečnosť a pohodlie
SENSEO®
Systém na kávové kapsuly

Špeciálne vydanie
HD7823/80

Jedinečný patentovaný systém varenia kávy 
SENSEO®

oká škála kávových kapsúl Douwe Egberts 
SENSEO®

Lahodná vrstva peny kávy SENSEO®

Nastaviteľné hrdlo

Veľmi veľký zásobník na vodu
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Technické parametre
• Napájanie: 1450 W
• Napätie: 220-240 V
• Frekvencia: 50-60 Hz
• Dĺžka kábla: 100 cm
• Kapacita nádoby na vodu: 1,2/8 Litre/poháre
• Automatické vypnutie: 60 minúta(y)
• Výška výlevky: 97 - 117 mm
• Objem várky čiernej kávy: 120 ml

Špecifikácia dizajnu
• Farba: Červená
• Materiály: Plast, akvadek

Krajina pôvodu
• Krajina pôvodu: Poľsko
•

Technické údaje

Systém na kávové kapsuly
Špeciálne vydanie  
Jedinečný patentovaný systém varenia kávy 
SENSEO®
Jedinečný systém varenia kávy od spoločností Philips a 
Douwe Egberts: každá šálka čerstvo uvarená a vždy so 
správnym pomerom kávy a vody. Záruka jemnej a plnej 
chuti a lahodnej arómy.

Široká škála kávových kapsúl Douwe Egberts 
SENSEO®
S viac ako 250-ročnou skúsenosťou Douwe Egberts 
presne vie, ako pražiť a mlieť starostlivo vybrané kávové 
zrnká na dosiahnutie tej najlepšej chuti. Takže s 
rozmanitými druhmi kávových kapsúl Douwe Egberts 
SENSEO® si môžete byť istí, že vždy pripravíte skvelú 
kávu.

Lahodná vrstva peny kávy SENSEO®
Dôkaz vynikajúcej kvality kávy Douwe Egberts 
SENSEO®

Navrhnuté štúdiom Tord Boontje
Prácu štúdia Tord Boontje možno popísať ako delikátny 
zväzok dizajnu a emócie. Ich návrhy sú často inšpirované 
prírodou a zapájajú a vyvolávajú u pozorovateľa emócie 
a predstavivosť.
HD7823/80

Najdôležitejšie funkcie

Čerstvo uvarená káva jedným 
stlačením tlačidla

http://www.philips.com

