
 

 

SENSEO® Viva Café
Kávovar pro kávové 
kapsle

• Přímé spuštění
• Limitovaná edice
• Nastavitelná kovová tryska

HD7825/07
Lahodná káva pouhým stisknutím tlačítka
Nastavitelná kovová tryska se přizpůsobí vašemu oblíbenému šálku

Doplňte stylově svou kuchyni díky novému kávovaru SENSEO® Viva Café od Romera 

Britta! Díky unikátnímu designu a moderním funkcím můžete vychutnávat kávu SENSEO® 
ještě více než kdy předtím!

Stylový a expresivní design
• Výjimečný design od Romera Britta
• Včetně 2 šálků SENSEO® s designem Romera Britta

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

• Jedinečný systém přípravy k dosažení optimální chuti a teploty
• Kávovar je testován více než 10 000krát, aby byla zajištěna konzistentní kvalita.

Různé druhy kávy pro každou příležitost
• Rozsáhlá nabídka směsí a příchutí kávy SENSEO®

Rychlá a snadná obsluha
• Automatické vypnutí za 30 minut šetří energii a zaručuje bezpečnost
• Kontrolka odvápnění vám připomene, kdy je třeba odstranit vodní kámen
• Přímý start umožňuje zapnout kávovar a vařit kávu jediným dotykem.



 Stylový a expresivní design
Tento rok se značka SENSEO® spojila s Romerem 
Brittem a nechala ho vytvořit design limitované edice 
kávovarů. Umění, které dodá vaší kuchyni šmrnc.

Šálky SENSEO® Romero Britto
Nové šálky SENSEO® s designem Romera Britta 
v limitované edici povýší vaše chvilky s kávou!

Lahodná kávová crema

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

Indikátor vodního kamene

Kávovar SENSEO® vám připomene, kdy je třeba 
odstranit vodní kámen. Vodní kámen odstraňujte 

pomocí odvápňovacího přípravku SENSEO® každé 
3 měsíce, abyste zabránili zanášení a tím zajistili: 
maximální objem šálku, ideální teplotu a dlouhou 
životnost přístroje. K čištění nepoužívejte ocet, 
protože by mohl poškodit přístroj SENSEO® 
a ovlivnit chuť kávy.

Různé druhy směsí a příchutí

Značka SENSEO® nabízí rozsáhlou nabídku směsí 
a příchutí kávy. Každá směs má vlastní 
nezaměnitelnou chuť a můžete si vybrat podle 
vlastních preferencí.

Automatické vypnutí

Kávovar SENSEO® se automaticky vypne 30 minut 
po přípravě kávy, čímž šetří náklady na energii 
a zaručuje bezpečnost přístroje.
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Specifikace
Design
• Barva: Hvězdná bílá

Podpora udržitelného rozvoje
• Balení: >90 % recyklovaných materiálů
• Spotřeba elektrické energie při přípravě kávy: 

1450 W
• Spotřeba elektrické energie v pohotovostním 

režimu: 0,36 W
• Uživatelská příručka: 100% recyklovaný papír

Servis
• 2letá záruka: Ano

Technické údaje
• Tlak čerpadla: 1 bar
• Bojlery: 1
• Frekvence: 50 Hz
• Napětí: 220–240 V
• Doba přípravy jednoho šálku: 30 s
• Doba přípravy dvou šálků: 60 s
• Objem nádržky na vodu: 6 šálků
• Objem nádržky na vodu: 0,9 L
• Délka kabelu: 0,8 m
• Max. výška šálku: 10–12 mm

Hmotnost a rozměry
• Rozměry balení (ŠxHxV: 232 x 370 x 380 mm
• Rozměry výrobku (Š x H x V): 

190 x 300 x 340 mm
• Hmotnost včetně balení: 2,55 kg
• Hmotnost výrobku: 1,9 kg

Povrchová úprava
• Materiál bojleru: Kov a polyamid plněný sklem
• Materiál odkapávacího podstavce: Kov
• Materiál hlavního těla: Plastový s chromovým 

nádechem
• Materiál nádržky na vodu: Plastová
• Materiál trysky: Nerezová ocel

Obecné specifikace
• Počet najednou připravovaných šálků: 2
• Vhodné pro: Kávové kapsle
• Nastavení přizpůsobená nápoji: Funkce Memo 

velikosti šálku
• Kávové nápoje: Cafè Créme
• Snadné čištění a údržba: Ukazatel odstranění 

vodního kamene, Jednotlivé části lze mýt v myčce
• Snadné použití a pohodlí: Nastavitelná tryska, 

Odnímatelná nádobka na odkapávání, Automatické 
vypnutí, Vyjímatelná nádržka na vodu, Průhledná 
nádržka na vodu, Indikace hladiny vody

Země původu
• Vyrobeno v: Polsko
•
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