
 

 

SENSEO® Quadrante
Kaffepudemaskine

• Justerbar skuffehøjde

HD7863/18
Lækker kaffe med et enkelt tryk, i et moderne design

Nyd SENSEO®-kvaliteten fra en kaffemaskine, der kun fås i et begrænset antal

Giv hjemmet stil med SENSEO® Quadrante-kaffemaskinen, der kun fås i et begrænset 

antal. Nyd dine kaffestunder med det driftssikre SENSEO®-bryggesystem, nu med 
justerbar bakke, som passer til din foretrukne kopstørrelse

Altid en lækker kop kaffe
• Lækker kaffe med cremalag som bevis på SENSEO®-kvalitet
• Enestående bryggesystem giver optimal smag og temperatur
• Maskinen er testet mere end 10.000 gange for at sikre en ensartet kvalitet

Kaffevarianter til enhver lejlighed
• Stort udvalg af SENSEO® -kaffeblandinger og smagsvarianter

Hurtig og nem betjening
• Den eneste kaffepudemaskine, der brygger to kopper ad gangen
• Justerbar drypbakke til din foretrukne kop
• Auto-sluk efter 30 minutter sparer energi og giver sikkerhed
• Kaffe med et tryk på en knap



 Lækker kaffe med cremalag

Det brede 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 kvalitet.

Betjening med én knap

Med denne kaffepudemaskine kan du nemt tilberede 
en eller to kopper kaffe med et enkelt tryk på en 
knap.

Justerbar drypbakke

Ved at hæve eller sænke drypbakken kan du tilpasse 
din SENSEO®-kaffemaskine til størrelsen på din 
foretrukne kop eller krus.

Et stort udvalg af blandinger og 
smagsvarianter

SENSEO® har et stort udvalg af kaffeblandinger og 
smagsvarianter. Hver blanding har sin helt egen smag, 
så der er noget for enhver smag.

1 eller 2 kopper på samme tid

Tilbered 1 eller 2 kopper lækker SENSEO®-kaffe på 
mindre end et minut.

Auto-sluk

SENSEO®-kaffemaskinen slukker automatisk 30 
minutter efter kaffebrygningen for at spare energi 
samt af hensyn til apparatsikkerheden.
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Specifikationer
Performance
• Bryggetid 1 kop: 30 sek
• Bryggetid 2 kopper: <60 sek.

Vægt og dimensioner
• Produktvægt: 2 kg
• Maksimal kophøjde: 75 - 125 mm
• Emballagens mål (LxDxH): 320 x 328 x 224 mm
• Produktets mål (L x D x H): 190 x 270 x 290 mm
• Kapacitet: Vandtank: 1,2 L

Nem at anvende
• 2 kopper ad gangen
• Justerbart kaffeudløb
• Justerbar drypbakke
• Auto fra: 30 min.
• Aftagelig drypbakke
• Indikator for tom beholder

Nem at rengøre
• Delene kan gå i opvaskemaskinen

Design
• Farve: Star White
• Metaldrypbakke
• Udløbstud i krom
• Udløbstud i rustfrit stål

Bæredygtighed
• Bæredygtighedscertificering: Green Tick
• Energiforbrug: 0,35 W (i standby), 1450 W (mens 

du brygger)
• Fremstillet af genbrugsmaterialer: 90 % (papir og 

emballage)

Service
• 2 års verdensomspændende reklamationsret

Tekniske specifikationer
• Strøm: 1450 W
• Frekvens: 50 - 60 Hz
• Spænding: 220 - 240 V
• Ledningslængde: 80 cm
• Oprindelsesland: Fremstillet i Polen, Designet i 

Holland
• Understøttede kaffetyper: SENSEO®-kaffepuder
• Vandtryk i pumpen: 1 bar (filterkaffe og crema)
• Kapacitet: Vandtank: 8 kopper/1,2 L
•
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