
 

 

SENSEO®

Kaffepudesystem

• Brio
• Sølvfarvet

HD7827/52
Nyd og del glæden ved en god kop kaffe
med SENSEO® Brio
Hyg jer over en kop SENSEO®-kaffe, og del og nyd glæden ved den fyldige, bløde og 

cremede smag. Den brugervenlige SENSEO® Brio-kaffemaskine med den nye, blødere 
udformning er det næste, nyskabende skridt i eventyret om SENSEO®.

Ultimativ komfort
• Sensationelt friskbrygget kaffe med et tryk på en knap.
• 1 eller 2 kopper SENSEO®-kaffe på mindre end et minut
• Auto-sluk betyder lavere energiforbrug
• Justerbart kaffeudløb, som kan tilpasses til din foretrukne kop
• Aftagelig ekstra stor vandtank betyder færre genopfyldninger
• Calc-clean-indikator minder dig om, hvornår du skal afkalke

Sensationel kaffe
• Enestående bryggesystem giver optimal smag
• Lækkert SENSEO®-cremalag som bevis på Marcilla-kvalitet
• Et udvalg af specialudviklede Marcilla SENSEO®-kaffepuder

Design
• Metallisk spray
• Kaffeudløbet i poleret rustfrit stål er



 Lækkert SENSEO®-cremelag

Lækker SENSEO®-kaffe med cremalag som bevis på 
den sublime Marcilla SENSEO®-kaffekvalitet.

Justerbart kaffeudløb

Ved at hæve eller sænke kaffeudløbet kan du tilpasse 
din SENSEO®-kaffemaskine til størrelsen på din 
foretrukne kop eller krus.

Betjening med én knap

Det er let at brygge en eller to kopper kaffe ved at 
trykke på en knap. Det mindsker bryggetiden og 
sikrer ultimativ brugervenlighed.

To kopper på mindre end et minut
Med SENSEO® kan du få en perfekt kop dejlig og 
friskbrygget kaffe på ca. 30 sekunder og to kopper på 
mindre end et minut.

Auto-sluk

Med denne funktion slukker din SENSEO®-
kaffemaskine automatisk efter 30 minutter, så du kan 
spare på strømmen.

Stort udvalg af kaffepuder

Et udvalg af specialudviklede Marcilla SENSEO®-
kaffepuder. SENSEO® Natural SENSEO® Metzcla 
SENSEO® Descafeinado Intenso SENSEO® Kenya 
SENSEO® Brazil SENSEO® Desayuno SENSEO® 
Vienna SENSEO® Ierlandes.
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Specifikationer
Designspecifikationer
• Materialer: Plastik, lakeret
• Farve(r): Sølvfarvet

Oprindelsesland
• Oprindelsesland: Polen

Tekniske specifikationer
• Strøm: 1450 W
• Spænding: 220-240 V
• Frekvens: 50-60 Hz
• Ledningslængde: 100 cm
• Kapacitet: Vandtank: 1,2/8 Liter/kopper
• Kaffeudløbets højde: 100 - 120 mm
• Bryggemængde for sort kaffe: 60/120 ml
• Auto-sluk: 30 minut(ter)

Mål
• Mål (B x H x D): 190 x 340 x 300 mm
• Emballage (B x H x D): 232 x 378 x 388 mm
•
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