
 

 

SENSEO® Viva Café
Kohvipadjakestega 
kohvimasin

• Käsitsi juhitav
• (piiratud koguses)
• Keith Haringi erimudel

HD7826/60
Ühe tassi gurmeekohv
kui kasutate SENSEO® Keith Haringi erimudelit
SENSEO® Keith Haringi kohvimasina erimudel muudab kohvinautimise rõõmsamaks ja 

värskemaks, paistes teie köögis silma oma erilisusega. Haringi mängulised märgutuled ja 
Viva Cafe disain muudavad teie päeva värviküllaseks.

Ainulaadne ja stiilne kujundus
• Haringi mängulised ikoonid, et lisada teie päevadesse värvi
• Kaks spetsiaalselt loodud SENSEO® tassi Keith Haringi kujundusega
• Lihvitud roostevaba teras tagab kvaliteetse välimuse

Sensatsiooniline kohv
• Hõrk vahukiht kohvi peal erilisteks kohvihetkedeks
• Suur valik kohvipadjakesi, et saaksite alati suurepärast kohvi valmistada

Ülim mugavus
• Ühe või kahe tassi SENSEO® kohvi tegemiseks kulub vähem kui minut
• Reguleeritav tila, mis sobitub teie lemmiktassiga
• Automaatne väljalülitus säästab energiat
• Eriti suur eemaldatav veenõu, mida peab harvemini täitma
• Katlakivi eemaldamise märgutuli tuletab teile meelde millal on vaja katlakivi eemaldada



 Hõrk vahukiht kohvi peal

Douwe Egbertsi SENSEO® peen kohvivalik ja 
unikaalne SENSEO® kohvivalmistamissüsteem 
kindlustab, et teie täiusliku maitsega kohvi katab alati 
rikkalik ja hõrk kohvivahu kiht, mis annab tunnistust 
selle suurepärasest maitsest ja kvaliteedist.

Automaatne väljalülitus

See funktsioon lülitab SENSEO® kohvimasina 30 
minuti möödudes automaatselt välja, säästes nii 
energiat.

Keith Haringi ikoonid

Keith Haringi ainulaadsed ja mängulised mustrid 
annavad teie köögile originaalse ilme. Hellitage end 

väikese kunstiteosega, juues samal ajal oma 
hommikukohvi!

SENSEO® Keith Haringi tassid

Uus kogus piiratud arvul SENSEO® tasse Keith 
Haringi kujundusega muudavad teie kohvihetked 
veelgi erilisemaks!

Suur valik kohvipadjakesi

Iga SENSEO® kohvipadjake sisaldab tasakaalustatud 
segu aroomidest ja maitsetest, millel on oma eriline 
hõng. Naudingut täiustab veel ka sametine vahukiht.
HD7826/60

Spetsifikatsioon
Disain
• Korpuse materjal: Plastik (ABS)

Kaal ja mõõtmed
• Toote mõõtmed (L x S x K): 190 x 300 x 340 mm
• Veepaagi mahtuvus: 1,2 l
• Suurim tassi kõrgus: 100 - 120 mm
• Maksimaalne maht kohvitassides: Kuni 8 tassi
• Toote kaal: 2,4 kg

Üldine spetsifikatsioon
• Lihtne puhastamine ja hooldus: Masinpestavad osad

Projektlahenduse spetsifikatsioon
• Värvus(-ed): Must ja valge

Päritoluriik
• Päritoluriik: Poola

Tehnilised andmed
• Veesurve pumbas: 1 baar (filtrikohv ja crema)
• Sobivad kohvitüübid: SENSEO® kohvipadjakesed
• Päritoluriik: Valmistatud Poolas, Disainitud 

Hollandis
• Võimsus: 1450 W
• Pinge: 220–240 V
• Sagedus: 50–60 Hz
• Juhtme pikkus: 80 cm
• Musta kohvi valmistusmaht: 120 ml
• Automaatne väljalülitus: 30 minut(it)

Mõõtmed
• Mõõdud (L x K x S): 190 x 340 x 300 mm
• Pakendi mõõtmed (L x K x S): 232 x 370 x 380 mm
•
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