
 

 

SENSEO®

Kávépárnás kávéfőző 
rendszer

• SENSEO® Quadrante
• Fekete

HD7860/60
Pompás kávé egyetlen 
gombnyomással

®
Tegye különlegessé a kávézás pillanatait a SENSEO  Quadrante készülékkel! Ez a 
lenyűgöző rendszer egyedülálló kombinációja a kortárs dizájnnak és az egyszerűen 
használható kávéfőzőnek. Az eredmény: pompás kávé ínycsiklandó habréteggel!

Gyors és könnyű működtetés
• Frissen főzött kávé egyetlen gombnyomással
• 1 vagy 2 csésze kávé kevesebb mint egy perc alatt
• 30 perces automatikus energiatakarékossági kikapcsolás
• Az állítható cseppfelfogó tálcát kedvenc csészéjéhez állíthatja

Mindig tökéletes kávéélmény
• Kávéjának gazdag krémrétege a SENSEO® minőséget garantálja
• Egyedülálló SENSEO® kávéfőző rendszer a tökéletes íz szolgálatában

Széles választék minden alkalomra
• Különféle kávétípusok és ízek az eltérő ízlések kielégítésére



 Egyszerre 1 vagy 2 csésze

Egy vagy két csésze finom kávé készíthető kevesebb 
mint egy perc alatt.

Automatikus kikapcsolás

A SENSEO® kávéfőző 30 perc után automatikusan 
kikapcsol, amivel energiát takaríthat meg.

Állítható cseppfelfogó tálca

Az állítható cseppfelfogó tálca emelésével vagy 
lejjebb igazításával SENSEO® kávéfőzőjét választott 
csészéje vagy bögréje méretéhez állíthatja.

Különféle típusok és ízek

A SENSEO® a legkülönfélébb kávétípusokat és -
ízeket kínálja, amelyeknek mind megvan az egyéni 
ízviláguk, ahogy Ön szereti.
HD7860/60

Műszaki adatok
Műszaki adatok
• Tápellátás: 1450 W
• Feszültség: 220-240 V
• Frekvencia: 50–60 Hz
• Vezetékhossz: 100 cm
• Automatikus kikapcsolás: 30 perc
• A kifolyócső magassága: 97 - 117 mm
• Feketekávé főzési mennyisége: 120 ml
• Víztartály űrtartalma: 8 csésze
• Víztartály űrtartalma: 1,2 l

Kivitelezési jellemzők
• Szín(ek): Fekete
• Anyagok: Műanyag

Származási hely
• Lengyelország

Méretek
• Méretek (sz x ma x mé): 180 x 285 x 250 mm
• Méret csomagolással együtt (SzxMaxMé): 224 x 

328 x 320 mm
•
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