
 

 

SENSEO® Viva Café
Annoskahvilaite

• SENSEO, Coffee Boost -
tekniikka

• Punainen
• Säädettävä metallinen suutin
• Nopea käynnistys
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NSEO® Coffee Boost -tekniikka takaa parhaat maut

NSEO® Viva Café -kahvinkeittimen innovatiivisen SENSEO® Coffee Boost -tekniikan 
siosta saat kahvin parhaat maut esiin. Keittimen 45 aromisuuttimen ansiosta kuuma vesi 
autuu tasaisesti kahvityynyn kaikkiin 50 kahvipapuun.

Nauti maistuvasta SENSEO®-kahvista
• SENSEO® Coffee Boost -tekniikka takaa parhaat maut
• Herkullinen vaahtokerros on todiste SENSEO®-kahvin laadusta
• Ainutlaatuinen kahvinvalmistusjärjestelmä takaa parhaan maun ja lämpötilan

Jokaiseen hetkeen oikeanlaista kahvia
• Laaja valikoima SENSEO®-kahvisekoituksia ja -makuja
• Tuotteen laatu varmistetaan testaamalla tuotetta yli 10 000 kertaa.

Tyylikäs muotoilu
• Voit säätää suutinta suosikkikuppisi tai -mukisi mukaan.

Helppo ja nopea käyttää
• Markkinoiden ainoa kahvityyny, josta voit valmistaa kaksi kupillista
• Direct Start -toiminto valmistaa kahvisi, kun laite on kuumentunut.
• 30 minuutin automaattinen virrankatkaisu säästää energiaa ja lisää turvallisuutta
• Merkkivalo muistuttaa, kun on kalkinpoiston aika



 Coffee Boost -tekniikka

SENSEO® Coffee Boost -tekniikka jakaa 45 
aromisuuttimen avulla kuuman veden tasaisesti 
SENSEO® -kahvityynyyn, joten saat varmasti 
kahvin parhaat maut esiin.

Herkullinen vaahtokerros

SENSEO®-kahvivalikoima ja ainutlaatuinen 
SENSEO®-kahvinvalmistusjärjestelmä takaavat, 
että täydellisessä kahvikupillisessa on aina 
täyteläisen herkullinen kahvin vaahtokerros - 
maun ja laadun takuu.

Kalkinpoiston merkkivalo

SENSEO®-kahvinkeitin muistuttaa, kun on aika 
poistaa kalkki laitteesta. Käytä SENSEO®-
kalkinpoistoainetta 3 kuukauden välein, jotta 
laitteeseen kertyvä kalkki ei haittaa sen 
käyttöä. Kalkinpoistolla varmistat, että 

kupillisen koko pysyy oikeana, kahvin lämpötila 
on juuri sopiva ja että laitteesi kestää 
pidempään. Älä käytä viinietikkaa, koska se voi 
vahingoittaa SENSEO®-laitetta ja vaikuttaa 
kahvin makuun.

Säädettävä metallinen suutin

Säädä suuttimen asentoa suosikkikuppisi tai -
mukisi mukaan.

Valikoima sekoituksia ja makuja

SENSEO® tarjoaa runsaan valikoiman 
kahvisekoituksia ja -makuja, joista löydät juuri 
omaan makuusi sopivan kahvin.

1 tai 2 kuppia samanaikaisesti

Valmista yksi tai kaksi kuppia herkullista 
SENSEO®-kahvia alle minuutissa.

Automaattinen virrankatkaisu

SENSEO®-kahvinkeitin sammuu 
automaattisesti 30 minuutin kuluttua 
suodatuksesta, mikä säästää energiaa ja lisää 
turvallisuutta.

Ainutlaatuinen 
kahvinvalmistusjärjestelmä
SENSEO®-laitteella valmistat kahvipavuista 
aina parasta mahdollista annoskahvia. 
SENSEO®-järjestelmä on yksinkertaisen 
nerokas: vesi pumpataan boilerista 
kahvityynyyn ja kuuma vesi vapauttaa 
kahvityynyn aromit. Kupillinen täydellistä 
kahvia on valmis. SENSEO® takaa aina 
laadukkaan kahvin. Tunnistat sen mausta.

Nopea käynnistys
Valitse 1 tai 2 kupillista. SENSEO®-kahvinkeitin 
valmistaa herkullista SENSEO®-kahvia 
automaattisesti, kun laite on kuumentunut.

Philipsin vihreä logo
Philipsin vihreät tuotteet voivat vähentää 
kustannuksia, energiankulutusta ja 
hiilidioksidipäästöjä. Miten? Niiden 
ympäristöystävällisyyttä on parannettu 
merkittävästi vähintään yhdellä Philipsin 
vihreän tuoteryhmän keskeisellä alueella: 
energiansäästö, pakkausmateriaalit, 
ympäristölle vaaralliset aineet, paino, 
kierrätys ja hävittäminen sekä käyttöiän 
kestävä luotettavuus.
HD7829/80
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Muotoilu
• Väri: Punainen (Monza Red)

Pinnoitus
• Valumisastian materiaali: Metalli
• Kaatonokan materiaali: Ruostumatonta terästä

Alkuperämaa
• Valmistusmaa:: Puola

Yleiset tiedot
• Sopii seuraaviin malleihin: Annoskahvit
• Samaan aikaan valmistettavien kupillisten määrä: 2
• Helppo puhdistaa ja huoltaa: Kalkinpoistonilmaisin, 

Konepestävät osat
• Helppo ja mukava käyttää: Irrotettava nokka, 

Irrotettava vesisäiliö, Automaattinen 
virrankatkaisu, Suodatuksen keskeytys, Nopea 
käynnistys

• Kahvijuomat: Cafè créme
• SENSEO, Coffee Boost -tekniikka

Ympäristö
• Virrankulutus suodatuksen aikana: 1 450 W

• Virrankulutus valmiustilassa: 0,36 W
• Valmistettu uusiomateriaaleista: 90 % 

(paperitulosteet ja pakkaus)

Huolto
• 2 vuoden takuu

Tekniset tiedot
• Yhden kupin suodatusaika: 30 s; sekuntia
• Tilavuus, vesisäiliö: 0,9 V
• Tilavuus, vesisäiliö: Enintään 6 kuppia
• Johdon pituus: 0,8 m
• Taajuus: 50 Hz
• Kupin enimmäiskorkeus: 100–120 mm
• Pumpun paine: 1 baaria
• Jännite: 220–240 V
• Kahden kupin suodatusaika: < 60 s; sekuntia

Paino ja mitat
• Pakkauksen mitat (L x S x K): 232 x 370 x 380 mm
• Tuotteen mitat (L x S x K): 190 x 310 x 340 mm
• Paino pakattuna: 2,4 kg
• Tuotteen paino: 1,75 kg
•
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