
 

 

SENSEO®

Kávépárnás kávéfőző 
rendszer

• Latte Select

HD7850/60
Fedezze fel kedvenc kávéspecialitásait
a SENSEO® Latte Select kávéfőzővel
A SENSEO® Latte Select kávéfőző ízletes kávéspecialitásokat kínál Önnek, friss, habosított 

tejjel. Egyetlen gombnyomással kiválaszthatja, hogy mit szeretne készíteni: választhat a 
cappuccino, a latte macchiato, a café latte és a hagyományos fekete SENSEO® kávé között.

Szenzációs kávé
• Egyedülálló kávéfőző rendszer a tökéletes íz szolgálatában
• Mennyiségválasztás - a kávémennyiség testreszabására és optimalizálására
• Ízletes habréteg a kávézás pillanatainak különlegessé tételéhez
• Kávépárnák széles kínálata a megfelelő választásért

Kávéspecialitások friss, habosított tejjel
• Automatikus habosító rendszer a tökéletesen habosított tejért
• Ideális kávé-tej arányú kávéspecialitások
• Dupla fűtőrendszer, amely rögtön felmelegíti a tejet vagy a kávét

Tökéletes kényelem
• Egyszerre 1 vagy 2 csésze
• Egyszerű tisztítást lehetővé tevő gomb a kényelmes tisztítás érdekében
• Állítható pohártálca magasság a különböző pohárméretekhez
• Beépített, kivehető tejtartó a nagyobb kényelem érdekében



 Egyedülálló kávéfőző rendszer

Egyedülálló SENSEO® kávéfőző rendszer a 
Philips és a Douwe Egberts 
együttműködésével. Minden csésze ital frissen, 
a kávé és a víz optimális egyensúlyát betartva 
készül, így garantált a lágy, teljes íz és a finom 
aroma.

Automatikus habosító rendszer

A SENSEO® Latte Select kávéfőzőgépének 
automatikus habosító rendszere lehetővé teszi 
a frissen habosított tej és a vastag tejhabréteg 
kialakítását, több kávéspecialitás elkészítésére 
is lehetőséget biztosítva így az Ön számára.

Mennyiségválasztás

A Mennyiségválasztás funkció lehetővé teszi az 
Ön számára, hogy a kívánt mennyiségű fekete 
kávét vagy kávéspecialitást készíthesse el.

Ízletes habréteg

A kiváló minőségű Douwe Egberts SENSEO® 
kávéválaszték és az egyedülálló SENSEO® 
kávéfőző rendszer gondoskodik róla, hogy a 
tökéletes csésze kávén mindig bőséges és 
ízletes habréteg is legyen, ami a páratlan íz és 
minőség bizonyítéka.

Kávépárnák széles kínálata

Több mint 250 év tapasztalattal a háta mögött 
a Douwe Egberts pontosan tudja, hogyan kell a 
legjobb íz eléréséhez a gondosan válogatott 
kávészemeket megpörkölni és őrölni. Ennek 
köszönhetően a Douwe Egberts SENSEO® 
kávépárna-kínálata a legkiválóbb minőségű 
kávéválasztékot és a páratlan ízvilágot képviseli. 
Számos keverék és aroma széles skálájából 
válogathat a különböző hangulatoknak és 
ízléseknek megfelelően.

Egyszerű tisztítás

Az Egyszerű tisztítás funkció használatával 
egyszerűen és kényelmesen eltávolítható a 
készülékben maradt tej. Emellett, jelzi, ha 
tisztítás vagy vízkőmentesítés szükséges.

Kivehető frisstej-tartály
A kivehető frisstej-tartálynak köszönhetően a 
készülék gyorsan utántölthető tisztítása pedig 
egyszerű
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Fénypontok
Kávépárnás kávéfőző rendszer
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Műszaki adatok
• Tápellátás: 2650 W
• Feszültség: 220-240 V
• Frekvencia: 50-60 Hz
• Vezetékhossz: 100 cm
• Víztartály űrtartalma: 1,2/8 liter / pohár
• Automatikus kikapcsolás: 30 perc
• A kifolyócső magassága: 97-133 mm
• Feketekávé főzési mennyisége: 80/120/150 ml
• Cappuccino főzési mennyisége: 160 ml
• Café latte főzési mennyisége: 190 ml
• Latte macchiato főzési mennyisége: 220 ml

Kivitelezési jellemzők
• Anyagok: Műanyag
• Szín(ek): Mélyfekete

Származási hely
• Származási hely: Lengyelország

Méretek
• Méretek (sz x ma x mé): 205 x 350 x 350 mm
• Méret csomagolással együtt (SzxMaxMé): 232 x 

399 x 390 mm
•
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