
 

 

SENSEO®

Система с кафе-капсула

Latte select

HD7850/80
Сензационно кафе. Прясно мляко на пяна.
Кафе специалитетите на SENSEO®, приготвяни с едно натискане на бутон

Кафе машината SENSEO® Latte Select ви предлага превъзходни кафе специалитети 

с прясно мляко на пяна. Изберете от капучино, лате макиато, кафе с мляко и 
обикновено SENSEO® кафе – всичко това с едно натискане на бутон.

Сензационно кафе
• Уникална система за приготвяне на кафе с невероятен вкус
• Голямо разнообразие на кафе-капсули за всеки вкус
• Ароматен слой от пяна на кафето за специални моменти
• Опция за избор на обема за персонализиране и оптимизиране на обема на кафето

Кафе специалитети с прясно мляко на пяна
• Кафе специалитети с идеален баланс между кафе и мляко
• Вграден подвижен контейнер за прясно мляко за допълнително удобство
• Автоматична система за приготвяне на идеално мляко на пяна
• Бутонът за лесно почистване дава удобство при почистване
• Двойната система за нагряване загрява моментално кафе и мляко

Максимално удобство
• Регулируемата поставка за чаши побира чаши с различен размер
• Подвижен и извънредно голям воден резервоар за по-рядко пълнене
• Една или две чаши едновременно



 Уникална система за приготвяне на 
кафе

Уникална система за приготвяне на кафе 
SENSEO® от Philips и Douwe Egberts. Всяка чаша 
е прясно приготвена и има съвършен баланс 
между кафе и вода - гаранция за мекота, 
пълноценен вкус и превъзходен аромат.

Голямо разнообразие на кафе-капсули

С повече от 250 години опит, Douwe Egberts знае 
как точно да опече и смели внимателно 
подбраните зърна кафе за най-добър вкус. 
Поради това разнообразните кафе-капсули 
Douwe Egberts SENSEO® представят най-добрия 
подбор на кафе, гарантиращ превъзходен вкус. 
Различните смеси и аромати дават широк избор за 
различни моменти и вкусове.

Ароматен слой от пяна на кафето

Прекрасният подбор на кафе от Douwe Egberts 
SENSEO® и уникалната система за приготвяне на 
кафе SENSEO® гарантират, че идеалната ви чашка 
кафе винаги има богат и ароматен слой от пяна - 
доказателство за първокласен вкус и качество.

Функция за лесно почистване

С функцията за лесно почистване можете да 
отстраните млечните остатъци от уреда бързо и 
удобно. Тя ви уведомява също така кога има 
нужда от почистване или отстраняване на накипа.

Избор на количество

Функцията за избор на обем ви дава възможност 
да изберете желаното количество кафе за 
приготвяне на обикновено кафе или кафе 
специалитет.
HD7850/80

Спецификации
Технически спецификации
• Мощност: 2650 W
• Напрежение: 220-240 V
• Честота: 50-60 Hz
• Дължина на шнура: 100 см
• Вместимост на резервоара за вода: 1,2 / 8 Литра 

/ чаши
• Автоматично изключване: 30 минути
• Височина на улея: 97-133 мм
• Вместимост за приготвяне на черно кафе: 80/

120/150 мл
• Обем на приготвяно капучино: 160 мл
• Обем на приготвяно кафе с мляко: 190 мл
• Обем на приготвяно лате макиато: 220 мл

Спецификации на дизайна
• Материали: Пластмаса
• Цвят (цветове): Тъмно червено

Страна на произход
• Страна на произход: Полша
•
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