
 

 

„SENSEO®“ Latte 
Select
Kavos tablečių 
aparatas

• Šviežia kapučino ir latė
• Sodriai juoda
• Integruotas pieno putų plakiklis
• Valymo funkcija („easy-clean“)

HD7854/60
Geriausia kapučino gaminama su šviežiu pienu!

Integruotas pieno putų plakiklis – 3 pieno variantai
Kavos virimo aparatas „SENSEO® Latte Select“ suteikia galimybę mėgautis puikaus skonio 

kavos rūšimis su šviežia pieno puta. Vienu mygtuko palietimu pasirinkite kapučino, late 
makiato, late kavą ar įprastą juodą „SENSEO®“ kavą!

Greitas ir lengvas naudojimas
• Unikalus kavos aparatas, kuris verda 2 puodelius kavos vienu metu
• Reguliuojamas lašų surinkimo padėklas, kuri tiks jūsų mėgstamam puodeliui
• Automatinis išsijungimas po 30 minučių, kad būtų taupoma energija ir užtikrinta sauga
• Indikatoriaus lemputė primena, kada reikia pašalinti susikaupusias kalkių nuosėdas
• Kava vienu mygtuko paspaudimu

Nuolat mėgausitės skanios kavos puodeliu
• Skani kavos puta yra SENSEO® kokybės įrodymas

Kavos įvairovė kiekvienai akimirkai
• Pasirinkite iš 2 receptų: stipri arba vidutinio stiprumo kava
• Skirtingų kavos derinių ir skonių įvairovė

Ypatinga kava, pagaminta su šviežiu plaktu pienu
• Puikaus skonio įvairių rūšių kava su šviežia pieno puta
• Integruotas pieno putų plakiklis sodriausiai pieno putai



 Kavos su šviežiu pienu rūšys
Mėgaukitės puikaus skonio SENSEO® kapučino, latės 
makiato ar latės su šviežia pieno puta kava. 
Kiekvienas kavos puodelis pagardinamas sodria pieno 
puta – tokia, kokia mėgaujatės kavinėse!

Integruotas pieno putų plakiklis
Unikalus ir patentuotas kavos virimo aparato pieno 
putų plakiklis apdoroja pieną karštais garais ir 
suformuoja pieno putos sluoksnį. Tiesiog įpilkite 
šviežio pieno į talpyklą, paspauskite mygtuką ir 
nesunkiai bei patogiai paruoškite gėrimų su šviežia 
pieno puta!

Stiprumo pasirinkimo funkcija
Paruoškite puodelį mėgstamos kavos reguliuodami 
skonio stiprumą ir intensyvumą. Naudodami kavos 
stiprumo pasirinkimo funkciją, esančią SENSEO® 
kavos aparate, galėsite paruošti stiprios arba 
vidutinio stiprumo kavos.

Veikia spustelėjus vieną mygtuką
Šiuo kavos tablečių aparatu galite lengvai paruošti 
vieną ar du puodelius kavos paspaudę vieną mygtuką.

Reguliuojamas lašų surinkimo padėklas
Pakeldami arba nuleisdami lašų surinkimo padėklą 
galite pritaikyti „Philips SENSEO®“ kavos virimo 
aparatą mėgstamam puodeliui ar stiklinei.

Kalkių nuosėdų šalinimo indikatorius
„Philips“ kavos aparatas primins, kada reikia pašalinti 
susikaupusias kalkių nuosėdas. Reguliarus nuosėdų 
šalinimas naudojant specialią kalkių šalinimo 
priemonę SENSEO® leidžia nuolatos mėgautis 
geriausiu kavos skoniu ir apsaugo nuo kalkių, esančių 
vandenyje iš čiaupo.
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Svoris ir matmenys
• Pakuotės matmenys (I x G x A): 232 x 390 x 

399 mm
• Produkto matmenys (plotis x gylis x aukštis): 210 x 

340 x 360 mm
• Vandens bakelio talpa: 1,2 l
• Pieno grafino talpa: 0,15 l
• Didž. puodelio aukštis: 100–140 mm
• Didž. talpa kavos puodeliais: Iki 8 puodelių
• Gaminio svoris: 2,4 kg

„Performance“
• Stiprumo pasirinkimas: stipri, vidutinė ar silpna
• Šviežio pieno receptai: latė, kapučino, latė makiato
• 1 puodelio virimo laikas: 30 s
• 2 puodelių virimo laikas: < 60 s

Paprasta naudoti
• 2 puodeliai tuo pačiu metu
• Reguliuojama srovė
• Automatinis išsijungimas: 30 min.
• Tuščio bakelio indikatorius

Lengva valyti
• Lengvo valymo mygtukas
• Nuosėdų indikatorius
• Dalis galima plauti indaplovėje

Konstrukcija
• Metalinis lašų surinkimo padėklas
• Užpurkšti dažai: svirtis

Pastovumas
• Energijos sąnaudos: 0,5 W (parengties režimu), 

2650 W (verdant)
• Pagamintas iš perdirbtų medžiagų: 90 % (popierius 

ir pakuotės)

Techninė priežiūra
• 2 metų garantija, galiojanti visame pasaulyje

Techniniai duomenys
• Vandens slėgis siurblyje: 1 bar (filtruota kava ir 

puta)
• Tinkami kavos tipai: SENSEO® kavos tabletės
• Kilmės šalis: Pagaminta Lenkijoje, Sukurta 

Nyderlanduose
• Maitinimas: 2650 W
• Įtampa: 220–240 V
• Dažnis: 50-60 Hz
• Laido ilgis: 80 cm
• Vandens bakelio talpa: 8 puodeliai / 1,2 l
•

Specifikacijos
Kavos tablečių aparatas
Šviežia kapučino ir latė Sodriai juoda, Integruotas pieno putų plakiklis, Valymo funkcija („easy-clean“)

http://www.philips.com

