
 

 

SENSEO® Quadrante
Kaffepudemaskine

• Justerbar skuffehøjde
• Hvid

HD7860/10
Lækker kaffe med et tryk på en knap
1 eller 2 kopper kaffe på mindre end et minut
Gør dine kaffestunder til noget ganske særligt med SENSEO® Quadrante-kaffemaskinen! 

Dette enestående system kombinerer den brugervenlige kaffemaskine med et moderne 
design. Simpelthen fantastisk kaffe med et lækkert cremelag!

Hurtig og nem betjening
• Kaffe med et tryk på en knap
• Unik kaffemaskine, der brygger 2 kopper ad gangen
• Auto-sluk efter 30 minutter sparer energi og giver sikkerhed
• Justerbar drypbakke til din foretrukne kop

Altid en lækker kop kaffe
• Lækker kaffe med cremalag som bevis på SENSEO®-kvalitet
• Det enestående SENSEO®-kaffebryggesystem giver optimal smag

Kaffevarianter til enhver lejlighed
• Et stort udvalg af kaffeblandinger og smagsvarianter til enhver smag



 1 eller 2 kopper på samme tid

Denne SENSEO®-kaffemaskine laver en eller to 
kopper lækker SENSEO®-kaffe på mindre end et 
minut.

Auto-sluk

Din SENSEO®-kaffemaskine slukker automatisk 
efter 30 minutter, så du kan spare på strømmen.

Justerbar drypbakke

Ved at hæve eller sænke drypbakken kan du tilpasse 
din SENSEO®-kaffemaskine til størrelsen på din 
foretrukne kop eller krus.

Et stort udvalg af blandinger og 
smagsvarianter

SENSEO® tilbyder et stort udvalg af kaffeblandinger 
og smagsvarianter, med hver sin helt egen smag, så 
der er noget til din personlige smag.
HD7860/10

Specifikationer
Tekniske specifikationer
• Oprindelsesland: Fremstillet i Polen, Designet i 

Holland
• Strøm: 1450 W
• Spænding: 220-240 V
• Frekvens: 50 - 60 Hz
• Ledningslængde: 80 cm
• Auto-sluk: 30 minut(ter)
• Bryggemængde for sort kaffe: 120 ml
• Kapacitet: Vandtank: 8 kopper

Vægt og dimensioner
• Produktets mål (L x D x H): 190 x 270 x 290 mm
• Kapacitet: Vandtank: 1,2 L
• Maksimal kophøjde: 97 - 117 mm
• Maks. kapacitet i antal kopper kaffe: 10 til 15 

kopper, Op til 8 kopper
• Produktvægt: 2,79 kg

Designspecifikationer
• Farve(r): Hvid
• Materialer: Plastik

Mål
• Mål (B x H x D): 180 x 285 x 250 mm
• Emballage (B x H x D): 224 x 328 x 320 mm
•
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