
 

 

SENSEO® Quadrante
Kapsulový kávovar

• Nastaviteľná výška podnosu
• Tmavá čierna
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hodná káva jediným dotykom, v modernom dizajne

ychutnajte si kvalitu SENSEO® a skrášlite si ňou svoj príbytok
rášlite si svoj príbytok kávovarom SENSEO® Quadrante. Vychutnajte si chvíle strávené 
ávou s osvedčeným varným systémom SENSEO®, teraz s nastaviteľnou podložkou 
dľa veľkosti používanej šálky.

Vždy šálka lahodnej kávy
• Vrstva lahodnej kávovej peny ako dôkaz kvality SENSEO®

• Jedinečný systém varenia kávy pre optimálnu chuť a teplotu
• Zariadenie je testované viac než 10 000-krát, aby sa zaistila konzistentná kvalita.

Rôzne druhy kávy pre každú príležitosť
• Rozmanité druhy a príchute kávy pre rôzne chute

Rýchla a jednoduchá obsluha
• Jedinečný kávovar, ktorý dokáže pripraviť 2 šálky kávy naraz
• Nastaviteľný podnos na odkvapkávanie sa prispôsobí vašej obľúbenej šálke
• Automatické vypnutie za 30 minút šetrí energiu a zvyšuje bezpečnosť
• Príprava kávy stlačením jedného tlačidla



 Vrstva lahodnej kávovej peny

Ten najlepší výber kávy SENSEO® a jedinečný 
systém varenia kávy SENSEO® zaručujú, že vaša 
dokonalá šálka kávy je vždy zakrytá bohatou 
a lahodnou vrstvou kávovej peny – dôkaz 
prvotriednej chuti a kvality.

Obsluha jedným tlačidlom

Vďaka tomuto kávovaru pripravíte jednu alebo dve 
šálky kávy jednoduchým stlačením jedného tlačidla.

Nastaviteľný podnos na odkvapkávanie

Zvýšením alebo znížením polohy podnosu na 
odkvapkávanie môžete kávovar Philips SENSEO® 
prispôsobiť svojej obľúbenej šálke alebo hrnčeku.

Rozmanité druhy a príchute

SENSEO® ponúka rozmanité druhy a príchute kávy, 
každú s vlastnou osobitnou chuťou, ktorá splní vaše 
predstavy.

1 alebo 2 šálky súčasne

Tento kávovar SENSEO® pripraví jednu alebo dve 
šálky lahodnej kávy SENSEO® za menej ako jednu 
minútu.

Automatické vypnutie

Kávovar SENSEO® sa automaticky vypne po 30 
minútach, čím umožňuje šetriť energiu.
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Technické údaje
Krajina pôvodu
• Krajina pôvodu: Poľsko

Všeobecné špecifikácie
• Kávové nápoje: Cafè Créme
• Kompatibilné servírovanie kávy: Kávové kapsuly 

SENSEO®

• Šálok naraz:: 2
• Ľahké použitie a pohodlie: Odnímateľný podnos na 

odkvapkávanie, Nastaviteľná výlevka, Automatické 
vypnutie

• Ľahké čistenie a údržba: Časti umývateľné v 
umývačke riadu

Povrchová úprava
• Materiál varnej jednotky: Kov a polyamid plnený 

sklom
• Materiál výlevky: Chrómová syntetická živica
• Materiál nádoby na vodu: Plast
• Materiál podnosu na odkvapkávanie: Kov
• Materiál hlavnej časti: Plast

Hmotnosť a rozmery
• Rozmery produktu (Š x H x V): 190 x 270 x 

290 mm
• Hmotnosť produktu: 2 kg
• Rozmery balenia (Š x H x V): 320 x 328 x 224 mm

Dizajn
• Farba: Čierna

Udržateľnosť
• Spotreba energie v pohotovostnom režime: 

0,35 W
• Spotreba energie pri varení kávy: 1450 W
• Vyrobené z recyklovaných materiálov: 90 % 

(dokumenty a balenie)

Servis
• Dvojročná záruka

Technické špecifikácie
• Tlak čerpadla: 1 bar
• Čas varenia dvoch šálok: < 60 sekundy
• Čas varenia jednej šálky: 30 sekundy
• Kapacita nádoby na vodu: 1,2 D
• Max. výška šálky: 75 – 125 mm
• Dĺžka kábla: 0,8 m
• Frekvencia: 50 - 60 Hz
• Napätie: 220 - 240 V
• Ohrievače vody: 1
• Kapacita nádoby na vodu: až do 8 poháre
•

Dátum vydania  
2019-11-28

Verzia: 14.0.1

EAN: 08 71010 35875 76

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez 
oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke 
Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com
Hlavné prvky
Kapsulový kávovar
Nastaviteľná výška podnosu Tmavá čierna

http://www.philips.com

