
 

 

SENSEO® Viva Café
Koffiezetapparaat

• Verstelbare metalen tuit
• Vuurrood
• Onmiddellijk starten

HD7825/90

V

V
Ve
uit
en
errukkelijke koffie met één druk op de knop

erstelbare metalen tuit voor uw favoriete kopje
rrijk uw koffiemoment met de SENSEO® Viva Café-koffiemachine. Dankzij de 
gebreide reeks functies, zoals 1 of 2 koppen per keer, verstelbare tuit van echt metaal 
 de directe start, geniet u van optimaal gemak.

Altijd een heerlijke kop koffie
• Heerlijk crèmelaagje bewijst kwaliteit van SENSEO®

• Machine is meer dan 10.000 keer getest om een consistente kwaliteit te garanderen
• Uniek koffiezetsysteem voor een optimale smaak en temperatuur

Koffievariëteit voor elk moment
• Voor ieder wat wils dankzij een verscheidenheid aan koffiesmaken

Snelle en eenvoudige bediening
• Uniek koffiezetapparaat dat 2 kopjes tegelijk zet
• Verstelbare tuit van echt metaal voor uw favoriete kopje
• Onmiddellijk starten om uw koffie te selecteren terwijl het apparaat opwarmt
• Automatische uitschakeling na 30 minuten voor de veiligheid en om energie te besparen
• Het ontkalkingslampje geeft aan wanneer u het apparaat moet ontkalken



 Heerlijk crèmelaagje

Dankzij het heerlijke SENSEO® koffieassortiment en 
het unieke SENSEO® koffiezetsysteem heeft uw 
perfecte kopje koffie altijd een rijke en verrukkelijke 
schuimlaag; het bewijs voor een overheerlijke smaak 
en hoge kwaliteit.

Ontkalkingsindicator

Het Senseo® koffiezetapparaat waarschuwt u 
wanneer u het moet ontkalken. Ontkalk met de 
speciaal ontwikkelde Senseo® ontkalker, voor de 
beste koffiesmaak en om kalkaanslag uit het 
leidingwater te voorkomen.

Verstelbare tuit van echt metaal

U kunt de tuit van uw Senseo® Viva Café in hoogte 
verstellen zodat uw favoriete kop of mok eronder 
past.

Verscheidenheid aan smaken

SENSEO® biedt een verscheidenheid aan 
koffiesmaken, elk met een uitgesproken eigen 
nuance al naargelang uw persoonlijke voorkeur.

Een of twee kopjes tegelijkertijd

Dit SENSEO® koffiezetapparaat bereidt een of twee 
kopjes heerlijke SENSEO® koffie in minder dan een 
minuut.

Automatische uitschakeling

Uw SENSEO® koffiezetapparaat wordt na 30 
minuten automatisch uitgeschakeld. Zo bespaart u 
energie.
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Specificaties
Land van herkomst
• Geproduceerd in: Polen

Algemene specificaties
• Koffiedranken: Café Crème
• Geschikt voor: SENSEO® koffiepads
• Koppen tegelijkertijd: 2
• Gebruiksgemak en comfort: Afneembare lekbak, 

Onmiddellijk starten, Afgiftestop, Verstelbare tuit, 
Verwijderbaar waterreservoir, Automatische 
uitschakeling

• Eenvoudig te reinigen en onderhouden: 
Ontkalkindicator, Vaatwasmachinebestendige 
onderdelen

Afwerking
• Materiaal boiler: Metaal en glasgevuld polyamide
• Materiaal waterreservoir: Plastic
• Materiaal hoofdunit: Plastic
• Materiaal tuit: Roestvrij staal
• Materiaal lekbak: Metaal

Ontwerp
• Kleur: Chinese fire red

Duurzaamheid
• Energieverbruik in stand-by: 0,36 W
• Energieverbruik koffiezetten: 1450 W
• Gemaakt van gerecycled materiaal: 90% (drukwerk 

en verpakking)

Service
• 2 jaar garantie

Technische specificaties
• Waterboilers: 1
• Capaciteit waterreservoir: Maximaal 6 Bekers
• Koffiezettijd voor twee kopjes: <60 sec
• Koffiezettijd voor één kopje: 30 sec
• Capaciteit waterreservoir: 0,9 L
• Max. kophoogte: 100 - 120 mm
• Snoerlengte: 0,8 m
• Frequentie: 50 Hz
• Voltage: 220 - 240 volt
• Pompdruk: 1 bar

Gewicht en afmetingen
• Afmetingen van product (b x d x h): 190 x 310 x 

340 mm
• Productgewicht: 1,75 kg
• Afmetingen van verpakking (b x d x h): 232 x 370 x 

380 mm
• Gewicht (incl. verpakking): 2,4 kg
•
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