
 

 

SENSEO®

System med 
kaffekapslar

• Brio
• Skimrande silver

HD7827/52
Dela med dig och njut av enastående kaffe
med SENSEO® Brio
Umgås över en kopp SENSEO®-kaffe och dela med dig och njut av dess fylliga, lena och 

krämiga smak. Den lättanvända SENSEO® Brio-kaffebryggaren med sin nya, mjuka form 
är nästa steg framåt i SENSEO®s innovativa historia.

Maximal bekvämlighet
• Sensationellt färskt kaffe med en knapptryckning.
• En eller två koppar SENSEO®-kaffe på mindre än en minut
• Automatisk avstängning för mindre energiförbrukning
• Justerbar pip som passar din favoritkopp
• Löstagbar extra stor vattenbehållare för färre påfyllningar
• Avkalkningsindikator som påminner dig när det är dags för avkalkning

Sensationellt kaffe
• Unikt bryggningssystem för optimal smak
• Det delikata SENSEO® crema-skiktet bevisar Marcilla-kvaliteten
• Ett urval av specialutvecklade Mancilla SENSEO® kaffekapslar

Design
• Sprayfärg, metallic
• Pip i blankt rostfritt stål för ett förstklassigt utseende



 Utsökt SENSEO®-skumlager

Det delikata SENSEO® kaffe crema-skiktet bevisar 
att kaffet har Mancilla SENSEO® premiumkvalitet

Justerbar pip

Genom att höja och sänka pipen kan du anpassa 
SENSEO®-kaffemaskinen till favoritkoppen eller -
muggen

Enknappsdrift

Du kan enkelt förbereda en eller två koppar kaffe 
med en enkel knapptryckning. Den minskar 
bryggtiden och är så praktisk den kan bli.

Två koppar på mindre än en minut
Med SENSEO® kan du få en perfekt kopp utsökt, 
färskbryggt kaffe på cirka 30 sekunder och två 
koppar på mindre än en minut.

Automatisk avstängning

Med hjälp av den här funktionen stängs SENSEO®-
kaffemaskinen automatiskt av efter 30 minuter, vilket 
sparar energi.

Ett stort urval av kaffekapslar

Ett urval av specialutvecklade Mancilla SENSEO® 
kaffekapslar. SENSEO® Natural SENSEO® Metzcla 
SENSEO® Descafeinado Intenso SENSEO® Kenya 
SENSEO® Brazil SENSEO® Desayuno SENSEO® 
Vienna SENSEO® Ierlandes.
HD7827/52

Specifikationer
Designspecifikationer
• Material: Plast, lackerad
• Färg(er): Skimrande silver

Ursprungsland
• Ursprungsland: Polen

Tekniska specifikationer
• Effekt: 1450 W
• Spänning: 220-240 V
• Frekvens: 50-60 Hz
• Sladdlängd: 100 cm
• Vattentankskapacitet: 1,2/8 Liter/koppar
• Piphöjd: 100-120 mm
• Bryggvolym för svart kaffe: 60/120 ml
• Automatisk avstängning: 30 minuter

Mått
• Storlek (BxHxD): 190 x 340 x 300 mm
• Förpackningens mått (BxHxD): 232 x378 x 388 

mm
•
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