
 

 

SENSEO® Viva Café
Kapsulový kávovar

• Priame spustenie
• Limitovaná séria
• Nastaviteľná kovová výlevka

HD7825/07
Lahodná káva stlačením jedného tlačidla
Nastaviteľná kovová výlevka sa prispôsobí veľkosti vašej obľúbenej šálky

Dodajte svojej kuchyni štýlový vzhľad s novým kávovarom SENSEO® Viva Café od 

Romera Britta! Vďaka jeho jedinečnému dizajnu a zdokonaleným funkciám si teraz svoju 
lahodnú kávu SENSEO® vychutnáte viac ako kedykoľvek predtým!

Štýlový, expresívny dizajn
• Výnimočný dizajn od Romera Britta
• Obsahuje 2 šálky SENSEO® s dizajnom od Romera Britta

Vždy šálka lahodnej kávy
• Vrstva lahodnej kávovej peny ako dôkaz kvality SENSEO®

• Jedinečný systém varenia kávy pre optimálnu chuť a teplotu
• Zariadenie je testované viac než 10 000-krát, aby sa zaistila konzistentná kvalita.

Rôzne druhy kávy pre každú príležitosť
• Obrovská rozmanitosť druhov a príchutí kávy SENSEO®

Rýchla a jednoduchá obsluha
• Automatické vypínanie po 30 minútach šetrí energiu a zvyšuje bezpečnosť
• Svetelný indikátor odstraňovania vodného kameňa vás upozorní, keď je nutné odstrániť vodný 

kameň
• Vďaka priamemu spusteniu môžete zapnúť kávovar a pripraviť kávu stlačením jediného tlačidla



 Štýlový, expresívny dizajn
Tento rok sa SENSEO® a Romero Britto spojili, aby 
navrhli dizajn pre limitovanú edíciu kávovarov. 
Dodajte svojej kuchyni štýlový vzhľad s týmto 
majstrovským kúskom.

Šálky SENSEO® s dizajnom od Romera 
Britta
Nové šálky SENSEO® z limitovanej edície s dizajnom 
od Romera Britta spríjemnia vaše chvíle pri šálke 
kávy!

Vrstva lahodnej kávovej peny

Ten najlepší výber kávy SENSEO® a jedinečný 
systém varenia kávy SENSEO® zaručujú, že vaša 
dokonalá šálka kávy je vždy zakrytá bohatou 
a lahodnou vrstvou kávovej peny – dôkaz 
prvotriednej chuti a kvality.

Indikátor odstraňovania vodného 
kameňa

Kávovar SENSEO® vás upozorní, keď je nutné 
odstrániť vodný kameň. Ak chcete ochrániť vaše 

zariadenie pred usádzaním vodného kameňa, 
odvápňujte ho pomocou prostriedku na 
odstraňovanie vodného kameňa SENSEO® každé 
3 mesiace. Zabezpečíte tým: maximálny objem šálky, 
dokonalú teplotu kávy a trvanlivosť zariadenia. 
Nepoužívajte ocot, pretože by mohol poškodiť 
zariadenie SENSEO® a ovplyvniť chuť kávy.

Rozmanité druhy a príchute

SENSEO® ponúka obrovskú rozmanitosť rôznych 
druhov a príchutí kávy. Každý druh má svoju vlastnú 
osobitnú chuť, ktorá splní vaše predstavy.

Automatické vypnutie

Kávovar SENSEO® sa automaticky vypne po 30 
minútach od prípravy kávy, vďaka čomu poskytuje 
úspory nákladov na energie a bezpečnosť spotrebiča.
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Technické údaje
Dizajn
• Farba: Hviezdna biela

Udržateľnosť
• Balenie: > 90 % recyklovaných materiálov
• Spotreba energie pri varení kávy: 1450 W
• Spotreba energie v pohotovostnom režime: 

0,36 W
• Návod na použitie: 100%-ný recyklovaný papier

Servis
• Dvojročná záruka

Technické špecifikácie
• Tlak čerpadla: 1 bar
• Ohrievače vody: 1
• Frekvencia: 50 Hz
• Napätie: 220 – 240 V
• Čas varenia jednej šálky: 30 sekundy
• Čas varenia dvoch šálok: 60 sekundy
• Kapacita nádoby na vodu: 6 poháre
• Kapacita nádoby na vodu: 0,9 l
• Dĺžka kábla: 0,8 m
• Max. výška šálky: 10 – 12 mm

Hmotnosť a rozmery
• Rozmery balenia (Š x H x V): 232 x 370 x 380 mm
• Rozmery produktu (Š x H x V): 190 x 300 x 

340 mm
• Hmotnosť vrátane balenia: 2,55 kg
• Hmotnosť produktu: 1,9 kg

Povrchová úprava
• Materiál varnej jednotky: Kov a polyamid plnený 

sklom
• Materiál podnosu na odkvapkávanie: Kov
• Materiál hlavnej časti: Plast s chrómovými prvkami
• Materiál nádoby na vodu: Plast
• Materiál výlevky: Nehrdzavejúca oceľ

Všeobecné špecifikácie
• Šálok naraz:: 2
• Vhodné pre: Kávové kapsuly
• Prispôsobenie podľa nápoja: Pamäťová funkcia 

uloženia objemu šálky
• Kávové nápoje: Cafè Créme
• Ľahké čistenie a údržba: Indikátor odstránenia 

vodného kameňa, Časti umývateľné v umývačke 
riadu

• Ľahké použitie a pohodlie: Nastaviteľná výlevka, 
Odnímateľný podnos na odkvapkávanie, 
Automatické vypnutie, Odnímateľná nádržka na 
vodu, Priesvitná nádoba na vodu, Ukazovateľ 
hladiny vody

Krajina pôvodu
• Krajina pôvodu: Poľsko
•
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