SENSEO® Quadrante
Cafeteira com sachê
original

Delicioso café com um toque, em um design moderno
• Altura da bandeja ajustável

• Preto

Aprecie a qualidade da SENSEO® e modernize sua casa
Modernize sua casa com a cafeteira SENSEO® Quadrante. Saboreie seus momentos
com café usando o sistema de preparo confiável SENSEO®, agora com bandeja ajustável
para caber em sua xícara de café favorita
Sempre uma deliciosa xícara de café
• Deliciosa camada de creme como prova da qualidade SENSEO®
• Sistema de preparo exclusivo para a temperatura e o sabor ideais
• A cafeteira é testada mais de 10.000 vezes para garantir uma qualidade consistente
Diversos tipos para todos os momentos
• Variedades de tipos e sabores para diferentes gostos

HD7863/64

Operação simples e rápida
• Exclusiva cafeteira que prepara 2 xícaras de uma vez.
• Bandeja ajustável para você usar a sua xícara favorita
• Desligamento automático após 30 minutos para segurança e economizar energia.
• Café delicioso com o toque de um botão

HD7863/64

Cafeteira com sachê original
Altura da bandeja ajustável Preto

Destaques
Deliciosa camada de creme

Especificações
acordo com o tamanho da sua xícara ou caneca
favorita.

Variedade de tipos e sabores

Desempenho

• Tempo de preparo para 1 xícara: 30s
• Tempo de preparo para 2 xícaras: < 60s

Peso e dimensões

• Capacidade do reservatório de água: 1,2 E
• Peso do produto: 2 kg
• Dimensões da embalagem (CxLxA): 224 x 320 x
328 mm
• Dimensões do produto (C x L x A): 190 x 270 x
290 mm
• Altura máxima da xícara: 75 a 125 mm

Fácil de usar
SENSEO® e
®

A fina seleção de café
o exclusivo
sistema de preparação SENSEO garantem uma
xícara de café perfeita, sempre com uma deliciosa
camada de creme de café — prova de sabor e alta
qualidade.

Operação com um botão

A SENSEO® oferece uma grande variedade de tipos
e sabores de café, cada um com um sabor
diferenciado para agradar sua preferência.

1 ou 2 xícaras ao mesmo tempo

•
•
•
•
•
•

2 xícaras ao mesmo tempo
Bocal ajustável
Bandeja de pingos ajustável
Tempo de desligamento automático: 30 minutos
Bandeja de pingos removível
Indicação de reservatório vazio

Fácil de limpar

• Peças próprias para lava-louças

Design
•
•
•
•

Cor: Preto
Bandeja de pingos (metal)
Bico cromado
Bico em aço inoxidável

Sustentabilidade

• Certificação de sustentabilidade: Tique Verde
• Consumo de energia: 0,35W (no modo de espera),
1450W (durante o preparo)
• Fabricada com materiais reciclados: 90%
(documentação e embalagem)
Com essa cafeteira para sachês você facilmente pode
preparar uma ou duas xícaras de café com o uso de
apenas um botão.

Bandeja de pingos ajustável

Esta cafeteira SENSEO® prepara uma ou duas
xícaras do delicioso café SENSEO® em menos de um
minuto.

Desligamento automático

Serviço

• Garantia internacional de dois anos

Especificações técnicas

• Tipos de café compatíveis: Sachês de café
SENSEO®
• Pressão da água na bomba: 1 bar (filtros de café e
creme)
• País de origem: Fabricado na Polônia, Projetado na
Holanda
• Capacidade do reservatório de água: 8 xícaras/1,2L
• Lig/Desl: 1.450 W
• Comprimento do cabo: 80 cm
• Frequência: 50 - 60 Hz
• Voltagem: 110 a 127 volt
•

Ao aumentar ou reduzir a altura da bandeja, é
possível ajustar a cafeteira Philips SENSEO® de

A cafeteira SENSEO® desliga automaticamente após
30 minutos a fim de economizar energia.
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