
 

 

SENSEO® Viva Café
Kapsulový kávovar

• Umožňuje manuálne zastavenie 
varenia

• Limitovaná séria
• Limitovaná edícia Keith Haring

HD7826/60
Káva v jednorazových kapsuliach pre gurmánov

s limitovanou edíciou SENSEO® Keith Haring
Kávovar z limitovanej edície SENSEO® Keith Haring spríjemní vaše chvíle s lahodnou 

kávou a obohatí štýl vašej kuchyne sviežim a originálnym dizajnom. Hravé ikony od Keitha 
Haringa a dizajn kávovaru Viva Cafe spestria váš deň!

Jedinečný a štýlový dizajn
• Hravé ikony od Keitha Haringa spestria váš deň
• 2 špeciálne navrhnuté šálky SENSEO® s dizajnom od Keitha Haringa
• Lesklý výpust z nehrdzavejúcej ocele pre luxusný vzhľad

Úžasná káva
• Vrstva lahodnej kávovej peny pre výnimočnú chvíľu s vašou kávou
• Široká ponuka kávových kapsúl pre pestrú paletu kávových pochúťok

Maximálne pohodlie
• 1 alebo 2 šálky kávy SENSEO® za menej ako jednu minútu
• Nastaviteľná výlevka sa prispôsobí veľkosti vašej obľúbenej šálky
• Automatické vypnutie prináša zníženie spotreby energie
• Odnímateľný extra veľký zásobník na vodu pre menej dolievania
• Indikátor vyčistenia vodného kameňa vás upozorní na potrebu odstrániť vodný kameň



 Vrstva lahodnej kávovej peny

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

Automatické vypnutie

Vďaka tejto funkcii sa kávovar SENSEO® 
automaticky vypne po 30 minútach, čím umožňuje 
šetriť energiu.

Ikony s dizajnom od Keitha Haringa

Jedinečné hravé vzory od Keitha Haringa vyjadria v 
kuchyni váš originálny zmysel pre štýl. Potešte sa 
každý deň pri káve malým umeleckým dielom!

Šálky SENSEO® s dizajnom od Keitha 
Haringa

Nové šálky SENSEO® z limitovanej edície s dizajnom 
od Keitha Haringa spríjemnia vaše chvíle pri šálke 
kávy!

Široká ponuka kávových kapsúl

Každý druh kávy SENSEO® predstavuje harmonickú 
kombináciu vôní a chutí. Tento jedinečný chuťový 
zážitok dopĺňa jemná krémová pena.
HD7826/60

Technické údaje
Dizajn
• Materiál plášťa: Plast ABS

Hmotnosť a rozmery
• Rozmery produktu (D x H x V): 190 x 300 x 

340 mm
• Kapacita nádoby na vodu: 1,2 l
• Maximálna výška šálky: 100 – 120 mm
• Max. kapacita v počte šálok: Do 8 šálok
• Hmotnosť výrobku: 2,4 kg

Všeobecné špecifikácie
• Ľahké čistenie a údržba: Časti umývateľné v 

umývačke riadu

Špecifikácia dizajnu
• Farba(y): Čierna a biela

Krajina pôvodu
• Krajina pôvodu: Poľsko

Technické špecifikácie
• Tlak vody v čerpadle: 1 bar (prekvapkávaná káva a 

crema)
• Podporované typy kávy: Kávové kapsuly SENSEO®

• Krajina pôvodu: Vyrobené v Poľsku, Navrhnuté 
v Holandsku

• Príkon: 1450 W
• Napätie: 220 – 240 V
• Frekvencia: 50-60 Hz
• Dĺžka kábla: 80 cm
• Objem várky čiernej kávy: 120 ml
• Automatické vypnutie: 30 minúta(y)

Rozmery
• Rozmery (Š x V x H): 190 x 340 x 300 mm
• Rozmery balenia (ŠxVxH): 232 x 370 x 380 mm
•
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