SENSEO® Latte Select
Cafeteira com sachê
original

• Cappuccino e latte frescos

• Vermelho-escuro

• Espumador de leite integrado

• função de fácil limpeza

HD7854/86

Os melhores cappuccinos são preparados com leite fresco

Espumador integrado para até três tipos de leite
A cafeteira SENSEO® Latte Select oferece uma variedade de bebidas a base de café
preparadas com leite fresco vaporizado. Escolha entre cappuccino, latte macchiato, café
com leite e café comum SENSEO®: tudo isso ao toque de um botão!
Operação simples e rápida
• Exclusiva cafeteira que prepara 2 xícaras de uma vez.
• Bandeja ajustável para você usar a sua xícara favorita
• Desligamento automático após 30 minutos para segurança e economizar energia.
• A luz indicadora avisa o momento de descalcificar a cafeteira
• Café delicioso com o toque de um botão
Sempre uma deliciosa xícara de café
• Deliciosa camada de creme como prova da qualidade SENSEO®
Diversos tipos para todos os momentos
• Escolha entre 2 receitas: café curto forte ou café longo suave.
• Variedades de tipos e sabores para diferentes gostos
Especialidades feitas c/ café e espuma de leite
• Cafés deliciosos preparados com leite vaporizado na hora
• Espumador integrado que oferece camadas de creme de dar água na boca

HD7854/86

Cafeteira com sachê original

Cappuccino e latte frescos Vermelho-escuro, Espumador de leite integrado, função de fácil limpeza

Destaques
Tipos de café com leite fresco

Especificações
cafeteira SENSEO® permite que você escolha entre
café curto e intenso ou café longo e suave.

Operação com um botão

Desempenho

• Seleção de teor: forte, mediano ou suave
• Especialidades de leite fresco: café com leite,
cappuccino, latte macchiato
• Tempo de preparo para 1 xícara: 30s
• Tempo de preparo para 2 xícaras: < 60s

Peso e dimensões

• Dimensões da embalagem (CxLxA): 232 x 390 x
399 mm
• Dimensões do produto (C x L x A): 210 x 340 x
360 mm
• Capacidade do reservatório de água: 1,2 E
• Capacidade do recipiente para leite: 0,15 E
• Altura máxima da xícara: 100 - 140 mm
• Capacidade máxima em xícaras de café: Até 8
xícaras
• Peso do produto: 2,4 kg

Saboreie seu delicioso cappuccino, latte macchiatto
ou café com leite SENSEO® com uma excelente
combinação de café e leite fresco. Cada xícara é
decorada com uma saborosa camada cremosa de
leite, igualzinha àquelas que você costuma tomar nas
cafeterias!

Com essa cafeteira para sachês você facilmente pode
preparar uma ou duas xícaras de café com o uso de
apenas um botão.

Espumador de leite integrado

Bandeja de pingos ajustável

Fácil de usar
•
•
•
•

2 xícaras ao mesmo tempo
Bocal ajustável
Tempo de desligamento automático: 30 minutos
Indicação de reservatório vazio

Fácil de limpar

• Botão de limpeza simples
• Indicador Calc
• Peças próprias para lava-louças

Design

• Bandeja de pingos (metal)
• Pintura a spray: alavanca
• Cor: Vermelho-escuro

Sustentabilidade
O exclusivo espumador de leite patenteado da
cafeteira produz leite vaporizado para criar uma
deliciosa camada de espuma por cima do café. Basta
despejar o leite fresco no recipiente, pressionar o
botão e saborear bebidas com espuma de leite
preparadas com facilidade, praticidade e perfeição!

Ao aumentar ou reduzir a altura da bandeja, é
possível ajustar a cafeteira Philips SENSEO® de
acordo com o tamanho da sua xícara ou caneca
favorita.

Indicador de descalcificação

Função de seleção de teor

• Consumo de energia: 0,5W (no modo de espera),
2650W (durante o preparo)
• Fabricada com materiais reciclados: 90%
(documentação e embalagem)

Serviço

• Garantia internacional de dois anos

Especificações técnicas

• Pressão da água na bomba: 1 bar (filtros de café e
creme)
• Tipos de café compatíveis: Sachês de café
SENSEO®
• País de origem: Fabricado na Polônia, Projetado na
Holanda
• Capacidade do reservatório de água: 8 xícaras/1,2L
• Lig/Desl: 1370 W
• Frequência: 50 Hz
• Voltagem: 220-240 volt
• Comprimento do cabo: 80 cm
•

Prepare seu café preferido ajustando o teor e a
intensidade do sabor. A função de seleção de teor na

A cafeteira Philips avisará o momento de remover as
impurezas do aparelho. A remoção de impurezas
regular com o descalcificador especial SENSEO®
garante o melhor sabor do café e evita o acúmulo de
impurezas na água.
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