
 

 

„SENSEO®“ Latte 
Duo
Kavos tablečių 
aparatas

• 2 kapučino vienu metu
• Integruotas pieno putų plakiklis
• Valymo funkcija („easy-clean“)

HD7855/60
Šviežias pienas ir net dvi kapučino vienu metu!

„SENSEO®“ kavos įvairovė: šeši receptai
Rinkitės iš plataus „SENSEO® Latte Duo“ kavos virimo aparato ruošiamos kavos asortimento: 

kapučino, latė makiato, latė, vidutinio stiprumo arba stipri kava. Vaikams paruoškite šviežių 
pieno putų. Ruoškite po 2 puodelius vienu metu ir padarykite viską labai greitai.

Kavos įvairovė kiekvienai akimirkai
• Skirtingų kavos derinių ir skonių įvairovė
• Pasirinkite kavos stiprumą: stiprią arba vidutinio stiprumo
• Skani kavos puta yra SENSEO® kokybės įrodymas
• Įrenginiai tikrinami >10 000 kartų, kad būtų užtikrinta kokybė

Ypatinga kava, pagaminta su šviežiu plaktu pienu
• Mėgaukitės 4 kavos ir pieno receptais vieno mygtuko palietimu
• Patentuota plakimo sistema puikiai plaka karštą pieną
• Tik „SENSEO® Latte Duo“ patiekia du gėrimus su pienu vienu metu

Lengvai valomas ir greitai veikiantis
• Reguliuojamas lašų surinkimo padėklas, kad tilptų jūsų mėgstamas puodelis
• Pieno plakiklio lengvo valymo sistema ir nuosėdų šalinimo programa
• Pieno putų plakiklis ištraukia pieną tiesiai iš pieno dėžutės arba ąsočio
• Intuityvūs valdikliai – valdykite prietaisą išmaniai



 2 gėrimai su pienu vienu metu

Negaiškite laiko ir naudokitės patentuota 
„SENSEO® Latte Duo“ kavos virimo aparato 
funkcija „Duo Latte“. Vienu metu pagaminkite 
net 2 puodelius mėgstamo kavos gėrimo vos 
vieno mygtuko palietimu. Ruoškite kavos 
gėrimus lengvai kaip niekada anksčiau.

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!

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.

Išmanieji valdikliai

Valdykite savo „Philips“ kavos virimo aparatą 
moderniai ir intuityviai, naudodamiesi 
išmaniaisiais valdikliais. Šviesos diodų 
indikatoriai nurodo skirtingas kavos virimo 
aparato funkcijas, kad gaminti kavą būtų dar 
patogiau.

Lengvo valymo sistema

Visas „Philips SENSEO® Latte Duo“ kavos 
virimo aparato dalis, kurios sąveikauja su pienu, 
galima kruopščiai išvalyti po kiekvieno 
naudojimo naudojant valymo vieno mygtuko 
palietimu funkciją. Arba galite išardyti pieno 
snapelį ir nuplauti visas dalis ranka arba 
indaplovėje dienos pabaigoje. Kavos aparatas 
primins, kada reikia pašalinti susikaupusias 
kalkių nuosėdas.

Karšta, kreminė pieno puta

Patentuota „SENSEO®“ plakimo sistema 
naudoja naujausią technologiją, kuri garantuoja 
puikius rezultatus ir kaskart patiekia karštą 
gėrimą su pienu.

Derinių ir skonių įvairovė

SENSEO® siūlo didelę kavos derinių ir skonių 
įvairovę – jie visi yra skirtingi, kad atitiktų jūsų 
išskirtinį skonį.

Reguliuojamas lašų surinkimo padėklas

Pakeldami arba nuleisdami lašų surinkimo 
padėklą galite pritaikyti „Philips SENSEO®“ 
kavos virimo aparatą mėgstamam puodeliui ar 
stiklinei.
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Konstrukcija
• Spalva: Miglos mėlyna ir juoda

Apdaila
• Nuvarvėjimo padėklo medžiaga: Plastikas
• Virintuvo medžiaga: Metalas ir poliamidas su stiklo 

pluoštu
• Vandens bakelio medžiaga: Plastikas
• Pagrindinio korpuso medžiaga: Plastikas
• Snapelio medžiaga: chromu dengtas plastikas

Kilmės šalis
• Pagaminta: Lenkija

Bendrosios specifikacijos
• Specialios funkcijos: Automatinis pieno putų 

plakiklis
• Kavos stiprumo nustatymai: 2
• Tinka naudoti su: SENSEO® kavos tabletės
• Puodeliai tuo pačiu metu: 2
• Gėrimo pritaikymas: Pasirenkamas kavos stiprumas
• Lengvas valymas ir paprasta priežiūra: Automatinio 

nuosėdų šalinimo ciklas, Nuovirų šalinimo 
indikatorius, Indaplovėje plaunamos dalys, Valymo 
funkcija („easy-clean“)

• Paprastas ir patogus naudojimas: Reguliuojama 
srovė, Išimamas lašų surinkimo padėklas, Išimama 

vandens talpykla, Automatinis išjungimas, 
Tiesioginis paleidimas

• Kavos gėrimai: Juoda kava, latė, kapučino, plaktas 
pienas, latė makiato

Pastovumas
• Energijos sąnaudos verdant: 2650 W
• Energijos sąnaudos budėjimo režimu: 0,26 W

Techninė priežiūra
• 2 metų garantija

Techniniai duomenys
• Vandens virintuvas: 1
• Vieno puodelio virimo laikas: 45 sek.
• Vandens bakelio talpa: 1 l
• Maitinimo laido ilgis: 0,8 m
• Dažnis: 50 Hz
• Didžiausias puodelio aukštis: 85–135 mm
• Įtampa: 230 V
• Dviejų puodelių virimo laikas: 75 sek.
• Siurblio slėgis: 1 barų

Svoris ir matmenys
• Gaminio matmenys (P x G x A): 217 x 280 x 

290 mm
• Gaminio svoris: 2,4 kg
•
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