
 

 

SENSEO® Quadrante
Koffiezetapparaat

• Verstelbare ladehoogte
• Keith Haring ltd edition

HD7860/20
Een glimlach bij elk kopje
met SENSEO® Keith Haring limited edition
Het SENSEO® Keith Haring limited edition-koffiezetapparaat brengt meer vrolijkheid in 

uw koffiemoment en een opgewekte sfeer in uw keuken. Harings speelse afbeeldingen 
en het Quadrante-ontwerp geven kleur aan uw dag en doen een glimlach verschijnen!

Uniek en stijlvol ontwerp
• Haring's speelse afbeeldingen brengen kleur in uw dag
• 2 speciaal ontwikkelde SENSEO® kopjes met Keith Haring-ontwerp
• Levendige kleuren geven uw keuken een opgewekte sfeer

Sensationele koffie
• Verrukkelijke schuimlaag voor een speciaal koffiemoment
• Veel koffiepadvarianten voor een heerlijke kop koffie, keer op keer

Ultiem gemak
• Een of twee kopjes SENSEO® koffie in minder dan een minuut
• Afneembaar waterreservoir, dus minder vaak bijvullen
• Automatische uitschakeling om energie te besparen
• Instelbare lekbak voor koppen van verschillende formaten
• Calc-Clean-indicator geeft aan wanneer u moet ontkalken



 Verrukkelijke schuimlaag op uw koffie

Dankzij het heerlijke SENSEO® koffieassortiment 
van Douwe Egberts en het unieke SENSEO® 
koffiezetsysteem heeft uw perfecte kopje koffie altijd 
een rijke en verrukkelijke schuimlaag; het bewijs 
voor een overheerlijke smaak en hoge kwaliteit.

Automatische uitschakeling

Met deze functie wordt uw SENSEO® 
koffiezetapparaat na 30 minuten automatisch 
uitgeschakeld. Zo bespaart u energie.

Afbeeldingen van Keith Haring

Unieke en speelse afbeeldingen van Keith Haring 
voor de originele, expressieve noot in uw keuken. 

Trakteer uzelf elke dag op een klein kunstwerk 
terwijl u van uw koffie geniet!

SENSEO® kopjes, Keith Haring

De nieuwe, beperkt verkrijgbare SENSEO® kopjes 
met Keith Haring-ontwerp maken de momenten 
waarop u koffie drinkt bijzonder!

Veel koffiepadvarianten

Iedere SENSEO® koffievariant is een harmonieuze 
melange van aroma's en smaken met een 
uitgesproken eigen nuance. De zachte crèmelaag 
maakt het genot compleet.
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Specificaties
Ontwerp
• Materiaal behuizing: Plastic ABS

Gewicht en afmetingen
• Productafmetingen (l x b x h): 190 x 270 x 290 mm
• Capaciteit waterreservoir: 1,2 L
• Maximale kophoogte: 97-117 mm
• Maximale aantal koppen koffie: Tot 8 koppen
• Gewicht van het product: 2,79 kg

Ontwerpspecificaties
• Kleur(en): Wit en rood

Land van herkomst
• Land van herkomst: Polen

Technische specificaties
• Waterdruk in pomp: 1 bar (filterkoffie en crema)
• Geschikte koffiesoorten: SENSEO® koffiepads
• Land van herkomst: Gefabriceerd in Polen, 

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

120 ml
• Automatische uitschakeling: 30 minuut/minuten

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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