
 

 

SENSEO® Quadrante
Annoskahvilaite

• Säädettävä valumisastian 
korkeus

HD7863/18
Herkullista kahvia yhdellä painalluksella
Taattua SENSEO®-laatua, uudistettu ulkoasu
Viimeistele keittiösi tyyli tällä SENSEO® Quadrante -kahvinkeittimellä, joka on saatavilla 

vain rajoitetun ajan. Ainutlaatuisessa SENSEO®-kahvinvalmistusjärjestelmässä on nyt 
säädettävä valumisastia, joten voit nauttia kahvisi lempikupistasi.

Aina kuppi herkullista kahvia
• Herkullinen vaahtokerros on todiste SENSEO®-kahvin laadusta
• Ainutlaatuinen kahvinvalmistusjärjestelmä takaa parhaan maun ja lämpötilan
• Tuotteen laatu varmistetaan testaamalla tuotetta yli 10 000 kertaa.

Jokaiseen hetkeen oikeanlaista kahvia
• Laaja valikoima SENSEO®-kahvisekoituksia ja -makuja

Helppo ja nopea käyttää
• Markkinoiden ainoa kahvityyny, josta voit valmistaa kaksi kupillista
• Säädettävä valumisastia kaikenkokoisille kupeille
• 30 minuutin automaattinen virrankatkaisu säästää energiaa ja lisää turvallisuutta
• Kahvia yhdellä painikkeen painalluksella



 Herkullinen vaahtokerros

SENSEO®-kahvivalikoima ja ainutlaatuinen 
SENSEO®-kahvinvalmistusjärjestelmä takaavat, että 
täydellisessä kahvikupillisessa on aina täyteläisen 
herkullinen kahvin vaahtokerros - maun ja laadun 
takuu.

Käyttö yhdellä painikkeella

Tällä annoskahvilaitteella voit valmistaa helposti 
yhden tai kaksi kuppia kahvia yhdellä painikkeen 
painalluksella.

Säädettävä valumisastia

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

Valikoima sekoituksia ja makuja

SENSEO® tarjoaa runsaan valikoiman 
kahvisekoituksia ja -makuja, joista löydät juuri omaan 
makuusi sopivan kahvin.

1 tai 2 kuppia samanaikaisesti

Valmista yksi tai kaksi kuppia herkullista SENSEO®-
kahvia alle minuutissa.

Automaattinen virrankatkaisu

SENSEO®-kahvinkeitin sammuu automaattisesti 
30 minuutin kuluttua suodatuksesta, mikä säästää 
energiaa ja lisää turvallisuutta.
HD7863/18

Tekniset tiedot
Suorituskyky
• 1 kupin suodatusaika: 30 s
• 2 kupin suodatusaika: <60 s

Paino ja mitat
• Laitteen paino: 2 kg
• Kupin enimmäiskorkeus: 75 - 125 mm
• Pakkauksen mitat (L x S x K): 320 x 328 x 224 mm
• Tuotteen mitat (L x S x K): 190 x 270 x 290 mm
• Vesisäiliön tilavuus: 1,2 V

Helppokäyttöinen
• 2 kuppia samaan aikaan
• Säädettävä kaatonokka
• Säädettävä valumisastia
• Automaattinen virrankatkaisuaika: 30 min
• Irrotettava valumisastia
• Tyhjän vesisäiliön ilmaisin

Helppo puhdistaa
• Konepesun kestävät osat

Muotoilu
• Väri: Valkoinen
• Metallinen valumisastia
• Krominen kaatonokka
• Nokka ruostumatonta terästä

Ympäristö
• Ympäristösertifikaatti: Vihreä logo
• Energiankulutus: 0,35 W (valmiustilassa), 1 450 W 

(suodatettaessa)
• Valmistettu uusiomateriaaleista: 90 % 

(paperitulosteet ja pakkaus)

Huolto
• 2 vuoden maailmanlaajuinen takuu

Tekniset tiedot
• Virta: 1 450 W
• Taajuus: 50–60 Hz
• Jännite: 220–240 V
• Johdon pituus: 80 cm
• Alkuperämaa: Valmistusmaa: Puola, Suunniteltu 

Alankomaissa
• Tuetut kahvityypit: SENSEO®-annoskahvit
• Vedenpaine pumpussa: 1 bar (suodatinkahvi ja 

crema)
• Vesisäiliön tilavuus: 8 kuppia / 1,2 l
•
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