
 

 

SENSEO® Viva Café
Kohvipadjakestega 
kohvimasin

• SENSEO® kohvipadjakestega
• Helkiv hõbedane

HD7827/50
Nautige jagatud kohvielamust

SENSEO® Viva Café kohvimasinaga
Saage kokku tassikese SENSEO® kohvi juures ja nautige selle rikkalikku sametist ja 
kreemist maitset. Hõlpsasti kasutatav ja voolujoonelisema kujuga SENSEO® Viva Café 
kohvimasin on samm edasi SENSEO® kohvimasinate uuenduslikus arenguloos.

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

Sensatsiooniline kohv
• Unikaalne kohvi valmistamise süsteem, mis tagab optimaalse maitse
• Hõrk vahukiht kohvi peal erilisteks kohvihetkedeks
• Suur valik kohvipadjakesi, et saaksite alati suurepärast kohvi valmistada

Disain
• Metallikvärvi spreivärv
• Lihvitud roostevaba teras tagab kvaliteetse välimuse



 Reguleeritav tila

Tila tõstes või langetades võite kohandada 
SENSEO® kohvimasina vastavalt oma lemmiktassi 
või -kruusi suurusele.

Automaatne väljalülitus

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

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.

Ainulaadne tõmbamissüsteem

Philips ja Douwe Egbertsi välja töötatud unikaalne 
SENSEO® kohvi valmistamise süsteem. Iga tassitäis 
kohvi valmistatakse värskelt, kusjuures kohvi ja vee 
tasakaal on täiuslikult paigas. See tagab ühtlase, 
täiusliku maitse ja hõrgu aroomiga kohvi.

Suur valik kohvipadjakesi

Iga SENSEO® kohvipadjake sisaldab tasakaalustatud 
segu aroomidest ja maitsetest, millel on oma eriline 
hõng. Naudingut täiustab veel ka sametine vahukiht.
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Spetsifikatsioon
Projektlahenduse spetsifikatsioon
• Materjalid: Plastikust, lakitud
• Värvus(-ed): Helkiv hõbedane

Päritoluriik
• Päritoluriik: Poola

Tehnilised andmed
• Võimsus: 1450 W
• Pinge: 220–240 V
• Sagedus: 50–60 Hz
• Juhtme pikkus: 100 cm
• Veepaagi mahtuvus: 1,2/8 Liitrit/tassi
• Tila kõrgus: 100-120 mm
• 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 378 x 388 mm
•

Väljalaske kuupäev  
2014-10-09

Versioon: 4.0.1

© 2014 Firma Koninklijke Philips N.V.
Kõik õigused kaitstud

Spetsifikatsioone võib muuta ette teatamata 
Kaubamärgid kuuluvad firmale Koninklijke Philips N.V. 
või vastavatele omanikele.

www.philips.com
Esiletõstetud tooted
Kohvipadjakestega kohvimasin
SENSEO® kohvipadjakestega Helkiv hõbedane

http://www.philips.com

