
 

 

SENSEO®

Kaffepudesystem

• Quadrante
• Keith Haring ltd edition

HD7860/21
Smil ved hver kop
med SENSEO® Keith Haring limited edition
SENSEO® Keith Haring limited edition giver ekstra glæde til din kaffeoplevelse og et frisk 

og originalt pust til dit køkken. Harings sjove ikoner og Quadrante-designet vil sætte farve 
på din dag og få dig til at smile!

Unikt og stilfuldt design
• Harings sjove ikoner sætter farve på din dag
• 2 specialudviklede SENSEO®-kopper designet af Keith Haring
• Livlige farver sætter et originalt præg på dit køkken

Sensationel kaffe
• Lækker kaffe med skumlag til de særlige kaffestunder
• Enestående bryggesystem giver optimal smag
• Mange forskellige kaffepuder giver skøn kaffe hver gang

Ultimativ komfort
• 1 eller 2 kopper SENSEO®-kaffe på mindre end et minut
• Justerbar drypbakke til din foretrukne kop
• Auto-sluk betyder lavere energiforbrug
• Aftagelig ekstra stor vandtank betyder færre genopfyldninger
• Calc-clean-indikator minder dig om, hvornår du skal afkalke



 Enestående bryggesystem

Enestående SENSEO®-kaffebrygningssystem fra 
Philips og Merrild. Hver kop er friskbrygget og 
tilberedt med den ultimative balance mellem kaffe og 
vand - en garanti for en rund, fyldig smag og lækker 
aroma.

Lækker kaffe med skumlag

Det brede Merrild SENSEO®-kaffeudvalg og det 
enestående SENSEO®-bryggesystem sørger for, at 
den perfekte kop kaffe altid bliver serveret med et 
aromatisk og lækkert skumlag - bevis på fantastisk 
smag og høj kvalitet.

Auto-sluk

Med denne funktion slukker din SENSEO®-
kaffemaskine automatisk efter 30 minutter, så du kan 
spare på strømmen.

Keith Haring-ikoners

Keith Harings unikke og sjove mønstre sætter et 
originalt præg på dit køkken. Forkæl dig selv med et 
lille kunstværk, når du drikker din kaffe i hverdagen!

SENSEO Keith Haring kopper

De nye limited edition SENSEO®-kopper designet af 
Keith Haring vil gøre dine kaffestunder endnu mere 
specielle!

Stort udvalg af kaffepuder

Hver SENSEO®-kaffevariant er en harmonisk 
blanding af aromaer og smagsstoffer med sin egen 
karakteristiske smag. Det bløde cremalag fuldender 
nydelsen.
HD7860/21

Specifikationer
Designspecifikationer
• Materialer: Plastik
• Farve(r): Hvid og rød

Oprindelsesland
• Oprindelsesland: Polen

Tekniske specifikationer
• Strøm: 1450 W
• Spænding: 220-240 V
• Frekvens: 50-60 Hz
• Ledningslængde: 100 cm
• Kapacitet: Vandtank: 1,2/8 Liter/kopper
• Kaffeudløbets højde: 100 - 120 mm
• Bryggemængde for sort kaffe: 100 ml
• Auto-sluk: 30 minut(ter)

Mål
• Mål (B x H x D): 190 x 340 x 300 mm
• Emballage (B x H x D): 232 x 370 x 380 mm
•
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