
 

 

SENSEO® Latte Select
Kapsulový kávovar

•Čerstvé kapučíno a latte
• Tmavá čierna
• Integrovaná mliečna funkcia
• Funkcia jednoduchého čistenia

HD7854/60
Najlepšie cappuccino vytvoríte z čerstvého mlieka!
Integrovaný penič mlieka na prípravu až troch pochúťok s mliekom

Kávovar SENSEO® Latte Select ponúka lahodné kávové špeciality pripravené s čerstvo 

napeneným mliekom. Vyberte si z možností Cappuccino, Latte Macchiato, Café Latte a 
štandardnou čiernou kávou SENSEO® – to všetko stlačením jedného tlačidla.

Rýchla a jednoduchá obsluha
• Jedinečný kávovar, ktorý dokáže pripraviť 2 šálky kávy naraz
• Nastaviteľný podnos na odkvapkávanie sa prispôsobí vašej obľúbenej šálke
• Automatické vypnutie za 30 minút šetrí energiu a zvyšuje bezpečnosť
• Svetelný indikátor vám pripomenie, kedy treba odstrániť vodný kameň
• Príprava kávy stlačením jedného tlačidla

Vždy šálka lahodnej kávy
• Vrstva lahodnej kávovej peny ako dôkaz kvality SENSEO®

Rôzne druhy kávy pre každú príležitosť
• Vyberte si z 2 receptúr: malá silná káva alebo jemná veľká káva
• Rozmanité druhy a príchute kávy pre rôzne chute

Kávové lahôdky pripravené s čerstvou mliečnou penou
• Lahodné kávové špeciality pripravené z čerstvo napeneného mlieka
• Integrovaná funkcia sa speňovanie mlieka pre tú najkrémovejšiu vrstvu peny



 Kávové špeciality s čerstvým mliekom

Vychutnajte si svoje lahodné cappuccino, latte 
macchiato alebo café latte SENSEO® s bohatou 
kombináciou kávy a čerstvého mlieka. Korunou 
každej šálky je krémová vrstva peny – presne taká, 
ako v kaviarňach!

Integrovaná mliečna funkcia

Jedinečný patentovaný penič mlieka tohto kávovaru 
vytvára mliečnu penu, ktorá tvorí lahodnú vrchnú 
vrstvu obľúbených kávových špecialít. Stačí do 
nádoby naliať čerstvé mlieko, stlačiť tlačidlo a 
jednoducho si vychutnať dokonale pripravené 
nápoje s mliečnou penou!

Funkcia výberu intenzity

Pripravte si šálku svojej obľúbenej kávy nastavením 
jej intenzity podľa vlastnej chuti. Vďaka funkcii 
výberu intenzity na vašom kávovare SENSEO® si 
môžete vybrať malú silnú alebo veľkú jemnú kávu.

Obsluha jedným tlačidlom

Vďaka tomuto kávovaru pripravíte jednu alebo dve 
šálky kávy jednoduchým stlačením jedného tlačidla.

Nastaviteľný podnos na odkvapkávanie

Zvýšením alebo znížením polohy podnosu na 
odkvapkávanie môžete kávovar Philips SENSEO® 
prispôsobiť svojej obľúbenej šálke alebo hrnčeku.

Indikátor odstraňovania vodného 
kameňa

Kávovar Philips vám pripomenie, kedy z neho treba 
odstrániť vodný kameň. Pravidelné odstraňovanie 
vodného kameňa so špeciálne vyvinutým 
prostriedkom na odstraňovanie vodného kameňa 
SENSEO® vám zaistí tú najlepšiu chuť kávy a zabráni 
usádzaniu vodného kameňa pri vode z vodovodu.
HD7854/60

Technické údaje
Krajina pôvodu
• Krajina pôvodu: Poľsko

Hmotnosť a rozmery
• Rozmery produktu (Š x H x V): 210 x 340 x 

360 mm
• Hmotnosť produktu: 2,4 kg
• Rozmery balenia (Š x H x V): 232 x 390 x 399 mm

Všeobecné špecifikácie
• Špeciálne funkcie: Integrovaná karafa
• Kávové nápoje: Cafè Créme, Café Latte, kapučíno
• Kompatibilné servírovanie kávy: Kávové kapsuly 

SENSEO®

• Šálok naraz:: 2
• Nastavenia intenzity kávy: 3
• Prispôsobenie podľa nápoja: Nastaviteľná intenzita 

kávy, Pamäťová funkcia uloženia objemu šálky
• Ľahké použitie a pohodlie: Nastaviteľná výlevka, 

Odnímateľný podnos na odkvapkávanie, 
Automatické vypnutie

• Ľahké čistenie a údržba: Funkcia jednoduchého 
čistenia, Indikátor vodného kameňa, Časti 
umývateľné v umývačke riadu

Povrchová úprava
• Materiál varnej jednotky: Kov a polyamid plnený 

sklom
• Materiál podnosu na odkvapkávanie: Plast
• Materiál hlavnej časti: Plast
• Materiál nádoby na vodu: Plast

Dizajn
• Farba: Tmavá čierna

Udržateľnosť
• Spotreba energie v pohotovostnom režime: 0,5 W
• Spotreba energie pri varení kávy: 2650 W
• Vyrobené z recyklovaných materiálov: 90 % 

(dokumenty a balenie)

Servis
• Dvojročná záruka: áno

Technické špecifikácie
• Tlak čerpadla: 1 bar
• Ohrievače vody: 1
• Čas varenia dvoch šálok: < 60 sekundy
• Frekvencia: 50 Hz
• Čas varenia jednej šálky: 30 sekundy
• Kapacita nádoby na vodu: 1,2 D
• Max. výška šálky: 100 – 140 mm
• Objem karafy na mlieko: 150 D
• Dĺžka kábla: 0,8 m
• Napätie: 220 - 240 V
•
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