
 

 

SENSEO® Latte Select
Kaffepudemaskine

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

HD7854/60
De bedste cappuccinoer laves med frisk mælk!

Integreret mælkeskummer giver op til 3 mælkevarianter
SENSEO® Latte Select-kaffemaskinen giver dig lækre kaffespecialiteter med frisk 

opskummet mælk. Vælg mellem Cappuccino, Latte Macchiato, Café Latte og almindelig 
sort SENSEO®-kaffe – alt sammen med et tryk på en knap!

Hurtig og nem betjening
• Unik kaffemaskine, der brygger 2 kopper ad gangen
• Justerbar drypbakke til din foretrukne kop
• Auto-sluk efter 30 minutter sparer energi og giver sikkerhed
• Lysindikatoren påminder dig, når det er tid til at afkalke
• Kaffe med et tryk på en knap

Altid en lækker kop kaffe
• Lækker kaffe med cremalag som bevis på SENSEO®-kvalitet

Kaffevarianter til enhver lejlighed
• Vælg mellem 2 opskrifter: Kraftig lille eller mild stor kop kaffe
• Et stort udvalg af kaffeblandinger og smagsvarianter til enhver smag

Kaffespecialiteter lavet med frisk opskummet mælk
• Lækre kaffespecialiteter lavet med frisk opskummet mælk
• Integreret mælkeopskummer giver cremet mælkeskum



 Kaffespecialiteter med frisk mælk

Nyd din lækre SENSEO®-cappuccino, latte 
macchiato eller café latte med en dejlig kombination 
af kaffe og frisk mælk. Hver kop har et lag cremet 
skum øverst, fuldstændig ligesom på caféer!

Integreret mælkeopskummer

Kaffemaskinens unikke, patenterede 
mælkeopskummer damper mælk, så du får et flot 
cremet skum på toppen. Du skal blot hælde frisk 
mælk i mælkebeholderen og trykke på knappen for at 
få perfekt tilberedte mælkebaserede drikke med 
skum!

Styrkevalgfunktion

Tilbered din yndlingskaffe ved at justere på styrke og 
smagsintensitet. Med styrkevælgerfunktionen på din 

SENSEO® kan du vælge mellem en lille kop stærk og 
en stor kop mild kaffe.

Betjening med én knap

Med denne kaffepudemaskine kan du nemt tilberede 
en eller to kopper kaffe med et enkelt tryk på en 
knap.

Justerbar drypbakke

Ved at hæve eller sænke drypbakken kan du tilpasse 
din SENSEO®-kaffemaskine til størrelsen på din 
foretrukne kop eller krus.

Afkalkningsindikator

Philips-kaffemaskinen påminder dig om, hvornår den 
skal afkalkes. Jævnlig afkalkning med den særligt 
udviklede SENSEO®-afkalker sikrer den bedste 
kaffesmag og forhindrer kalkaflejring fra postevand.
HD7854/60

Specifikationer
Oprindelsesland
• Fremstillet i: Polen

Vægt og dimensioner
• Produktets mål (B x D x H): 210 x 340 x 360 mm
• Produktets vægt: 2,4 kg
• Emballagens mål (B x D x H): 232 x 390 x 399 mm

Generelle specifikationer
• Specielle funktioner: Integreret kande
• Kaffedrikke: Café Crème, Café Latte, Cappuccino
• Kompatibel kaffeportion: SENSEO®-kaffepuder
• Kopper ad gangen: 2
• Kaffestyrkekontrol: 3
• Tilpasning pr. drik: Justerbar kaffestyrke, 

Kopdosering med hukommelsesfunktion
• Brugervenlighed og komfort: Justerbart kaffeudløb, 

Aftagelig drypbakke, Auto-sluk
• Nem rengøring og vedligeholdelse: Funktion til 

nem rengøring, Indikator for afkalkning, Dele, der 
tåler opvaskemaskine

Overflade
• Materiale vandkoger: Metal- og glasfyldt polyamid
• Materiale drypbakke: Plastik
• Materiale: basisenhed: Plastik
• Materiale: vandtank: Plastik

Design
• Farve: Sort

Bæredygtighed
• Strømforbrug standby: 0,5 W
• Strømforbrug brygning: 2650 W
• Fremstillet af genbrugsmaterialer: 90 % (papir og 

emballage)

Service
• 2 års reklamationsret

Tekniske specifikationer
• Pumpetryk: 1 bar
• Vandkogere: 1
• Bryggetid to kopper: <60 sek.
• Frekvens: 50 Hz
• Bryggetid én kop: 30 sek.
• Kapacitet: vandtank: 1,2 L
• Maks. kophøjde: 100-140 mm
• Mælkekandens kapacitet: 150 L
• Ledningslængde: 0,8 m
• Spænding: 220 - 240 V
•
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