
 

 

SENSEO® Quadrante
Koffiezetapparaat

• Verstelbare ladehoogte
• Wit

HD7860/10
Verrukkelijke koffie met één druk op de knop

Een of twee kopjes koffie in minder dan een minuut
Geniet nog meer van uw kopje koffie met het SENSEO® Quadrante-koffiezetapparaat! 

Dit unieke systeem combineert gebruiksgemak met een eigentijdse vormgeving. Gewoon 
geweldige koffie met een heerlijke schuimlaag!

Snelle en eenvoudige bediening
• Koffie met één druk op de knop
• De enige coffee pad-machine die twee kopjes koffie tegelijk zet
• Automatische uitschakeling na 30 minuten voor de veiligheid en om energie te besparen
• Instelbare lekbak voor koppen van verschillende formaten

Altijd een heerlijke kop koffie
• Heerlijk crèmelaagje bewijst kwaliteit van SENSEO®

• Uniek SENSEO® koffiezetsysteem voor een optimale smaak

Koffievariëteit voor elk moment
• Voor ieder wat wils dankzij een verscheidenheid aan koffiesmaken



 Een of twee kopjes tegelijkertijd

Zet 1 of 2 kopjes heerlijke SENSEO® koffie in 
minder dan een minuut.

Automatische uitschakeling

Het SENSEO® koffiezetapparaat wordt 30 minuten 
na het koffiezetten automatisch uitgeschakeld, wat 
energie bespaart en de veiligheid bevordert.

Instelbare lekbak

De lekbak is in hoogte verstelbaar, zodat het 
SENSEO® koffiezetapparaat van Philips plaats biedt 
aan kopjes en mokken van verschillende grootte.

Verscheidenheid aan smaken

SENSEO® biedt een verscheidenheid aan 
koffiesmaken, elk met een uitgesproken eigen 
nuance al naargelang uw persoonlijke voorkeur.
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Specificaties
Technische specificaties
• Land van herkomst: Gefabriceerd in Polen, 

Ontworpen in Nederland
• Vermogen: 1450 W
• Voltage: 220 - 240 volt
• Frequentie: 50 - 60 Hz
• Snoerlengte: 80 cm
• Automatische uitschakeling: 30 minuut/minuten
• Hoeveelheid zwarte koffie die kan worden gezet: 

120 ml
• Capaciteit waterreservoir: 8 kopjes

Gewicht en afmetingen
• Productafmetingen (l x b x h): 190 x 270 x 

290 millimeter
• Capaciteit waterreservoir: 1,2 L
• Maximale kophoogte: 97-117 millimeter
• Maximale aantal koppen koffie: 10 tot 15 koppen, 

Tot 8 koppen
• Gewicht van het product: 2,79 kg

Ontwerpspecificaties
• Kleur(en): Wit
• Materiaal: Plastic

Afmetingen
• Afmetingen (BxHxD): 180 x 285 x 250 mm
• Afmetingen verpakking (b x h x d): 224 x 328 x 320 

mm
•
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