
 

 

SENSEO® Latte Select
Kaffepudemaskine

• Frisk Cappuccino og Latte
• Titanium
• Integreret mælkeopskummer
• Funktion til nem rengøring

HD7852/50
Sensationel kaffe. Frisk opskummet mælk.
SENSEO®-kaffespecialiteter, som brygges ved et tryk på en knap

SENSEO® Latte Select-kaffemaskinen giver dig lækre kaffespecialiteter med frisk 

mælkeskum. Vælg mellem Cappuccino, Latte Macchiato, Café Latte og almindelig sort 
SENSEO®-kaffe blot med et tryk på en knap.

Sensationel kaffe
• Lækker kaffe med skumlag til de særlige kaffestunder
• Med funktionen Volume Select kan du tilpasse og optimere kaffemængden
• Stort udvalg af kaffepuder, så der er noget for enhver smag

Kaffespecialiteter med frisk opskummet mælk
• En række forskellige, velsmagende mælkespecialiteter til kaffen
• Praktisk indbygget og aftagelig beholder til mælk
• Automatisk opskumningssystem til perfekt opskummet mælk
• Med Easy Clean-knappen er det nemt at rengøre systemet

Ultimativ komfort
• Den justerbare kopbakke kan bruges til flere forskellige kopstørrelser
• 1 eller 2 kopper ad gangen
• Aftagelig ekstra stor vandtank betyder færre genopfyldninger



 Lækker kaffe med skumlag

Det brede Merrild SENSEO®-kaffeudvalg og det 
enestående SENSEO®-bryggesystem sørger for, at 
den perfekte kop kaffe altid bliver serveret med et 
aromatisk og lækkert skumlag - bevis på fantastisk 
smag og kvalitet.

Automatisk opskumningssystem

Med det automatiske opskumningssystem i 
SENSEO® Latte Select-kaffemaskinen kan du brygge 
forskellige kaffespecialiteter med nyopskummet 
mælk og et flot lag mælkeskum.

Volume Select

Med funktionen Volume Select kan du vælge den 
ønskede mængde kaffe under brygningen af din sorte 
kaffe eller kaffespecialitet.

Stort udvalg af kaffepuder

Med mere end 250 års erfaring ved Merrild nøjagtigt, 
hvordan man rister og maler nøje udvalgte 
kaffebønner for at få den bedste smag. Derfor 
repræsenterer Merrilds forskellige SENSEO®-
kaffepuder det fineste kaffeudvalg, der er garant for 
udsøgt smag. De forskellige mærker og 
smagsvarianter sikrer et bredt udvalg til forskellige 
begivenheder og smagsløg.
HD7852/50

Specifikationer
Vægt og dimensioner
• Produktets mål (L x D x H): 210 x 340 x 360 mm
• Kapacitet: Vandtank: 1,2 L
• Maksimal kophøjde: 97 - 133 mm
• Maks. kapacitet i antal kopper kaffe: Op til 8 

kopper
• Produktvægt: 2,4 kg

Tekniske specifikationer
• Strøm: 2650 W
• Spænding: 220-240 V
• Frekvens: 50 Hz
• Ledningslængde: 80 cm
• Auto-sluk: 30 minut(ter)
• Bryggemængde for sort kaffe: 80/120/150 ml
• Bryggemængde for Cappuccino: 160 ml
• Bryggemængde for Café Latte: 190 ml
• Bryggemængde for Latte Macchiato: 220 ml

Designspecifikationer
• Farve(r): Sølvfarvet
• Materialer: Plastik

Oprindelsesland
• Oprindelsesland: Polen
•
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