
 

 

SENSEO® Viva Café
Kapsulový kávovar

• Určený pre kávové kapsuly 
SENSEO®

• Tmavá čierna

HD7825/60
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ahodná káva stlačením jedného tlačidla
alebo 2 šálky kávy SENSEO® za menej ako jednu minútu
ríjemnite si chvíle pri káve vďaka kávovaru SENSEO® Viva Café! Pomocou tohto kávovaru 
ultovým dizajnom si pripravíte kávu stlačením jedného tlačidla. Bohatý výber funkcií, ako je 
staviteľný výpust alebo indikátor vodného kameňa, vám poskytnú dokonalé pohodlie.

Rýchla a jednoduchá obsluha
• Príprava kávy stlačením jedného tlačidla
• 1 alebo 2 šálky kávy SENSEO® za menej ako jednu minútu
• Automatické vypnutie za 30 minút šetrí energiu
• Nastaviteľná výlevka sa prispôsobí veľkosti vašej obľúbenej šálky
• Svetelný indikátor vám pripomenie, kedy treba odstrániť vodný kameň

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

• Jedinečný systém varenia kávy SENSEO® pre optimálnu chuť

Rôzne druhy kávy pre každú príležitosť
• Rozmanité druhy a príchute kávy pre rôzne chute



 Indikátor odstraňovania vodného 
kameňa
Kávovar Philips vám pripomenie, kedy z neho treba 
odstrániť vodný kameň. Pravidelné odstraňovanie 
vodného kameňa so špeciálne vyvinutým 
prostriedkom na odstraňovanie vodného kameňa 
SENSEO® vám zaistí tú najlepšiu chuť kávy a zabráni 
usádzaniu vodného kameňa pri vode z vodovodu.

Nastaviteľná výlevka
Zvýšením alebo znížením výlevky môžete kávovar 
SENSEO® prispôsobiť svojej obľúbenej šálke či 
hrnčeku.

Automatické vypnutie
Kávovar SENSEO® sa automaticky vypne po 30 
minútach, čím umožňuje šetriť energiu.

Rozmanité druhy a príchute
SENSEO® ponúka rozmanité druhy a príchute kávy, 
každú s vlastnou osobitnou chuťou, ktorá splní vaše 
predstavy.
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Hmotnosť a rozmery
• Maximálna výška šálky: 115 mm

Výkon
• Čas varenia 1 šálky: 30 s
• Čas varenia 2 šálok: < 60 s

Jednoduché používanie
• 2 šálky naraz: áno
• Nastaviteľná výlevka: áno
• Čas automatického vypnutia: 30 min
• Indikátor prázdnej nádoby: áno

Jednoduché čistenie
• Indikátor vodného kameňa: áno
• Časti umývateľné v umývačke riadu: áno

Dizajn
• Farba: Tmavá čierna
• Kovový podnos na odkvapkávanie: áno
• Výlevka z nehrdzavejúcej ocele: áno

Udržateľnosť
• Spotreba energie: 0,36 W (v pohotovostnom 

režime), 1450 W (počas varenia)
• Vyrobené z recyklovaných materiálov: 90 % 

(dokumenty a balenie)
• Osvedčenie o udržateľnosti: Zelená fajka

Servis
• 2-ročná celosvetová záruka: áno

Krajina pôvodu
• Poľsko: áno

Technické špecifikácie
• Kapacita nádoby na vodu: 8 šálok/1,2 l
• Príkon: 1450 W
• Napätie: 220 – 240 V
• Frekvencia: 50 Hz
• Dĺžka kábla: 80 cm
• Výška výlevky: 100 – 120 mm

Hmotnosť a rozmery
• Kávovar (Š x V x D): 19 x 34 x 31 cm
• Balenie (Š x V x D): 370 x 380 x 232 mm
•

Technické údaje
Kapsulový kávovar
Určený pre kávové kapsuly SENSEO® Tmavá čierna
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