
 

 

SENSEO® Quadrante
Annoskahvilaite

• Säädettävä valumisastian 
korkeus

• Kuparinharmaa

HD7862/20
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 kahvin vahvuuden valintatoiminto
e kahvihetkistäsi erityisiä SENSEO® Quadrante -kahvinkeittimellä! Tässä 
utlaatuisessa järjestelmässä helppokäyttöisyys yhdistyy tyylikkääseen muotoiluun. Saat 
sinkertaisesti erinomaista kahvia, jonka kruunaa herkullinen vaahtokerros.

Helppo ja nopea käyttää
• Kahvia yhdellä painikkeen painalluksella
• 1 tai 2 kuppia kahvia alle minuutissa
• 30 minuutin automaattinen virrankatkaisu säästää energiaa
• Säädettävä valumisastia kaikenkokoisille kupeille

Aina kuppi herkullista kahvia
• Herkullinen vaahtokerros on todiste SENSEO®-kahvin laadusta
• Optimaalinen maku ainutlaatuisella SENSEO®-kahvinvalmistusjärjestelmällä

Jokaiseen hetkeen oikeanlaista kahvia
• Kaksi vahvuutta: pieni vahva ja iso mieto
• Valikoima sekoituksia ja makuja yksilölliseen kahvihetkeen



 Vahvuuden valintatoiminto

Valmista suosikkikahviasi valitsemalla itse kahvisi 
vahvuus. SENSEO®-kahvinkeittimen kahvin 
vahvuuden valintatoiminnolla voit keittää pienen 
vahvan tai ison miedon kahvin.

Säädettävä valumisastia

Nostamalla tai laskemalla valumisastiaa voit säätää 
Philips SENSEO®-kahvinkeittimen annostelun 
sopivaksi kaikenkokoisiin kuppeihin.

Automaattinen virrankatkaisu

SENSEO®-kahvinkeittimestä katkeaa virta 
automaattisesti 30 minuutin kuluttua, mikä säästää 
energiaa.

1 tai 2 kuppia samanaikaisesti

Tällä SENSEO®-kahvinkeittimellä valmistat yhden tai 
kaksi kuppia aromikasta SENSEO®-kahvia alle 
minuutissa.

Valikoima sekoituksia ja makuja

SENSEO® tarjoaa runsaan valikoiman 
kahvisekoituksia ja -makuja, joista löydät juuri omaan 
makuusi sopivan kahvin.
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Tekniset tiedot
Paino ja mitat
• Tuotteen mitat (L x S x K): 190 x 270 x 290 mm
• Vesisäiliön tilavuus: 1,2 l
• Kupin enimmäiskorkeus: 97/ 117 mm
• Enimmäistilavuus kahvikuppeina: 10–15 kupillista, 

Jopa 8 kupillista
• Tuotteen paino: 2,79 kg

Muotoilutiedot
• Väri(t): Kuparinharmaa
• Materiaalit: Muovinen

Tekniset tiedot
• Alkuperämaa: Valmistusmaa: Puola, Suunniteltu 

Alankomaissa
• Virta: 1450 W
• Jännite: 220–240 V
• Taajuus: 50 - 60 Hz
• Johdon pituus: 80 cm
• Automaattinen virrankatkaisu: 30 minuutti(a)
• Mustan kahvin keittomäärä: 120 ml
• Vesisäiliön tilavuus: 8 kuppia

Mitat
• Mitat (LxKxS): 180 x 285 x 250 mm
• Pakkauksen mitat (L x K x S): 224 x 328 x 320 mm
•

Julkaisupäivä 2019-11-28

Versio: 3.0.1

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta. 
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai 
omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com
Kohokohdat
Annoskahvilaite
Säädettävä valumisastian korkeus Kuparinharmaa

http://www.philips.com

