
 

 

SENSEO® Latte Select
SENSEO®-
kaffemaskin

• Cappuccino och latte
• Djupsvart
• Inbyggd mjölkskummare
• enkel rengöringsfunktion

HD7854/60
Den bästa cappuccinon gör man med färsk mjölk!

Inbyggd mjölkskummare för upp till tre mjölksorter
Med kaffebryggaren SENSEO® Latte Select får du utsökta kaffespecialiteter med fräsch 

skummad mjölk. Välj mellan cappuccino, latte macchiato, caffe latte och vanligt svart 
SENSEO®-kaffe – allt med en knapptryckning.

Snabb och enkel att använda
• Unik kaffebryggare som brygger 2 koppar åt gången
• Justerbar droppbricka för din favoritkopp
• Automatisk avstängning efter 30 minuter för säkerhet och för att spara energi
• Indikatorlampa som visar när det är dags för avkalkning
• Kaffe med en enkel knapptryckning

Alltid gott kaffe
• Det delikata kaffe crema-skiktet bevisar SENSEO®:s höga kvalitet

Kaffevarianter för alla tillfällen
• Välj mellan 2 recept: starkt eller milt kaffe
• Olika kaffeblandningar och smaker för olika preferenser

Kaffespecialiteter med nyskummad mjölk
• Utsökta kaffespecialiteter med färsk skummad mjölk
• Inbyggd mjölkskummare för riktigt krämigt mjölkskum



 Kaffespecialiteter med färsk mjölk

Njut av utsökt cappuccino, latte macchiato eller latte 
från SENSEO med en fyllig kombination av kaffe och 
färsk mjölk. Varje kopp toppas av ett krämigt 
skumlager, precis som på kaffebarerna!

Inbyggd mjölkskummare

Kaffebryggarens unika patenterade mjölkskummare 
ångar mjölk och ger en krämig skumkrona. Det är 
bara att fylla på med mjölk i mjölkbehållaren, trycka 
på knappen och njuta av ljuvliga drycker med 
skummad mjölk, hur enkelt som helst!

Funktion för val av styrka

Justera smakens styrka och intensitet för att få ditt 
kaffe precis som du vill ha det. Med funktionen för att 
välja styrka på SENSEO® kan du välja mellan starkt 
och svagt kaffe.

Enknappsdrift

Med den här SENSEO®-kaffemaskinen kan du enkelt 
göra en eller två koppar kaffe bara genom att trycka 
på en knapp.

Justerbar droppbricka

Genom att höja och sänka droppbrickan kan du 
anpassa Philips SENSEO®-kaffebryggaren till din 
favoritkopp eller mugg.

Avkalkningsindikator

Kaffebryggaren från Philips påminner dig när det är 
dags för avkalkning. Regelbunden avkalkning med det 
specialutvecklade SENSEO®-avkalkningsmedlet ger 
kaffet bästa smak och förhindrar kalkavlagringar från 
kranvattnet.
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Specifikationer
Ursprungsland
• Tillverkad i: Polen

Vikt och mått
• Produktens mått (B x D x H): 210 x 340 x 360 mm
• Produktens vikt: 2,4 kg
• Förpackningens mått (B x D x H: 232 x 390 x 

399 mm

Allmänna specifikationer
• Specialfunktioner: Integrerad kanna
• Kaffedrycker: Cafè Créme, caffe latte, cappuccino
• Kompatibel kaffeservering: SENSEO®-kaffekapslar
• Koppar samtidigt: 2
• Inställningar för kaffestyrkan: 3
• Anpassa per dryck: Justerbar kaffestyrka, 

Minnesfunktion för koppvolym
• Enkel och bekväm att använda: Justerbar pip, 

Löstagbar droppbricka, Automatisk avstängning
• Enkel att rengöra och underhålla: Enkel 

rengöringsfunktion, Kalkindikator, Delar som kan 
diskas i diskmaskin

Legering
• Kokarens material: Metall och glasfylld polyamid
• Droppbrickans material: Plast
• Material i huvudenhet: Plast
• Material, vattenbehållare: Plast

Design
• Färg: Djupsvart

Hållbarhet
• Strömförbrukning i standby: 0,5 W
• Strömförbrukning, bryggning: 2650 W
• Tillverkad av återvunnet material: 90 % 

(dokumentation och förpackning)

Service
• 2 års garanti

Tekniska specifikationer
• Pumptryck: 1 bar
• Vattenkokare: 1
• Bryggningstid, 2 koppar: < 60 sek
• Bryggningstid, 1 kopp: 30 sek
• Kapacitet, vattentank: 1,2 l
• Max. höjd för mugg: 100–140 mm
• Mjölkkanna, kapacitet: 150 ml
• Sladdlängd: 0,8 m
• Spänning: 220 - 240 V
• Frekvens: 50–60 Hz
•
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