
 

 

SENSEO® Quadrante
SENSEO®-
kaffemaskin

• Bricka med justerbar höjd
• Svart

HD7860/60
Gott kaffe med en enkel knapptryckning
En eller två koppar kaffe på mindre än en minut
Gör dina kaffestunder till något alldeles extra med kaffemaskinen SENSEO® Quadrante! 

Det här unika systemet kombinerar den lättanvända kaffebryggaren med en modern 
design. Helt enkelt smakrikt kaffe med utsökt krämigt skumlager!

Snabb och enkel att använda
• Kaffe med en enkel knapptryckning
• Unik kaffebryggare som brygger 2 koppar åt gången
• Automatisk avstängning efter 30 minuter för säkerhet och för att spara energi
• Justerbar droppbricka så att du kan använda din favoritkopp

Alltid gott kaffe
• Det delikata kaffe crema-skiktet bevisar SENSEO®:s höga kvalitet
• Det unika kaffebryggningssystemet SENSEO® ger bästa möjliga smak

Kaffevarianter för alla tillfällen
• Olika kaffeblandningar och smaker för olika preferenser



 En eller två koppar samtidigt

Med den här SENSEO®-kaffebryggaren kan du laga 
en eller två koppar utsökt SENSEO®-kaffe på mindre 
än en minut.

Automatisk avstängning

SENSEO®-kaffemaskinen stängs automatiskt av efter 
30 minuter, vilket sparar energi.

Justerbar droppbricka

Genom att höja och sänka droppbrickan kan du 
anpassa Philips SENSEO®-kaffebryggaren till din 
favoritkopp eller mugg.

Olika blandningar och smaker

Med SENSEO® kan du välja mellan många olika 
kaffeblandningar och smaker som alla har sin egen 
unika karaktär, så att du kan få en sort som passar 
just dig.
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Specifikationer
Tekniska specifikationer
• Ursprungsland: Tillverkad i Polen, Utformad i 

Nederländerna
• Effekt: 1450 W
• Spänning: 220-240 V
• Frekvens: 50–60 Hz
• Sladdlängd: 80 cm
• Automatisk avstängning: 30 minuter
• Bryggvolym för svart kaffe: 120 ml
• Vattentankskapacitet: 8 koppar

Vikt och mått
• Produktmått (L x D x H): 190 x 270 x 290 mm
• Vattentankskapacitet: 1,2 L
• Maximal höjd för mugg: 97–117 mm
• Maxkapacitet i antalet koppar kaffe: 10–15 koppar, 

Upp till 8 koppar
• Produktvikt: 2,79 kg

Designspecifikationer
• Färg(er): Svart
• Material: Plast

Mått
• Storlek (BxHxD): 180 x 285 x 250 mm
• Förpackningens mått (BxHxD): 224 x 328 x 

320 mm
•
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