
 

 

SENSEO®

Systém kávových 
kapslí

• SENSEO® Quadrante
•Černá

HD7860/60
Lahodná káva pouhým stisknutím 
tlačítka

®
Ozvláštněte své chvilky u kávy prostřednictvím kávovaru SENSEO  Quadrante! Tento 
jedinečný systém představuje spojení kávovaru se snadným použitím a moderního 
designu. Jednoduše skvělá káva s vynikající krémovou vrstvou!

Rychlá a snadná obsluha
• Čerstvě připravená káva pouhým stisknutím tlačítka
• 1 nebo 2 šálky kávy za méně než minutu
• Automatické vypnutí za 30 minut šetří energii
• Nastavitelná nádobka na odkapávání se přizpůsobí vašemu oblíbenému šálku

Vždy lahodný šálek kávy
• Lahodná crema jako důkaz kvality značky SENSEO®

• Jedinečný systém přípravy kávy SENSEO® pro optimální chuť

Různé druhy kávy pro každou příležitost
• Různé druhy směsí a příchutí kávy pro různé chuti



 1 nebo 2 šálky najednou

Připravte jeden nebo dva šálky lahodné kávy za méně 
než jednu minutu.

Automatické vypnutí

Kávovar SENSEO® se automaticky vypne po 
30 minutách, čímž umožňuje úsporu energie.

Nastavitelná nádobka na odkapávání

Zvednutím nebo snížením nádobky na odkapávání 
můžete nastavit kávovar SENSEO® podle velikosti 
svého oblíbeného šálku nebo hrnku.

Různé druhy směsí a příchutí

Značka SENSEO® vám nabízí různé druhy směsí a 
příchutí kávy: každá z nich má vlastní nezaměnitelnou 
chuť a můžete si vybrat podle vlastních preferencí.
HD7860/60

Specifikace
Technické údaje
• Spotřeba: 1450 W
• Napětí: 220–240 V
• Frekvence: 50 - 60 Hz
• Délka kabelu: 100 cm
• Automatické vypnutí: 30 minuta(y)
• Výška trysky: 97 - 117 mm
• Objem pro vaření černé kávy: 120 ml
• Kapacita nádržky na vodu: 8 šálků
• Objem nádržky na vodu: 1,2 l

Specifikace provedení
• Barva(y): Černá
• Materiály: Plastový

Země původu
• Polsko: ano

Rozměry
• Rozměry (Š x V x H): 180 x 285 x 250 mm
• Rozměry balení (Š x V x H): 224 x 328 x 320 mm
•
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