
 

 

SENSEO®

System med kaffekapslar

Den nya generationen
Specialfinish

HD7824/60
Upplev kaffets värld
med SENSEO® New Generation
Njut av dina kaffestunder med den lättanvända SENSEO®-kaffemaskinen med de särskilt 

utvecklade Merrilds SENSEO®-kaffekapslarna. Nu även tillgänglig i högkvalitativ metallic-
finish.

Sensationellt kaffe
• Unikt bryggningssystem för optimal smak
• Utsökt kaffeskumlager för dina speciella kaffestunder
• Stor mängd kaffekapslar som anpassar valet

Maximal bekvämlighet
• En eller två koppar SENSEO®-kaffe på mindre än en minut
• Justerbar pip som kan anpassas till storleken på din favoritkopp
• Löstagbar extra stor vattenbehållare för färre påfyllningar
• Indikatorlampor för vattennivå för ökad bekvämlighet
• Automatisk avstängning för mindre energiförbrukning

Design
• Metallic-detaljer för förstklassigt utseende
• Modern design



 Unikt bryggningssystem

Unikt SENSEO®-kaffebryggsystem från Philips och 
Merrilds. Varje kopp bryggs färskt med den ultimata 
balansen mellan kaffe och vatten – en garanti för len, 
fyllig smak och utsökt arom.

Två koppar på mindre än en minut

Med SENSEO® kan du få en perfekt kopp utsökt, 
färskbryggt kaffe på cirka 30 sekunder och två 
koppar på mindre än en minut.

Utsökt kaffeskumlager

Det fina SENSEO®-kaffeutbudet från Merrilds och 
det unika SENSEO®-bryggningssystemet ser till att 
din perfekta kopp kaffe alltid har ett fylligt och utsökt 
kaffeskumlager – ett bevis på förstklassig smak och 
kvalitet.

Justerbar pip

Genom att höja och sänka den justerbara pipen kan 
du anpassa SENSEO®-kaffebryggaren till 
favoritkoppen.

Extra stor vattenbehållare

Den löstagbara extra stora vattenbehållaren har 
kapacitet för 8 koppar kaffe. Därmed behöver du 
inte fylla på lika ofta.

Stor mängd kaffekapslar

Merrilds har över 250 års erfarenhet av att rosta och 
mala noggrant utvalda kaffebönor för den bästa 
smaken. Därför ger Merrilds utbud av SENSEO®-
kaffekapslar det finaste kaffeurvalet och en garanti 
för förstklassig smak. De olika blandningarna och 
smakerna garanterar ett brett utbud av olika stunder 
och smaker.
HD7824/60

Specifikationer
Ursprungsland
• Ursprungsland: Polen

Tekniska specifikationer
• Automatisk avstängning: 60 minuter
• Bryggvolym för svart kaffe: 120 ml
• Sladdlängd: 100 m
• Sladdlängd: 100 cm
• Frekvens: 50-60 Hz
• Effekt: 1450 W
• Piphöjd: 97–117 mm
• Spänning: 220-240 V
• Vattentankskapacitet: 1,2/8 Liter/koppar

Designspecifikationer
• Material: Plast, lackerad
• Färg(er): Svart och silver
•
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