
Kávéfőző

• SENSEO coffee boost technológia
• Crema plus technológia
• Intenzitásválasztó
• Fehér

HD6554/10

Fedezze fel a még intenzívebb kávéélményt
 

Crema plus és Coffee boost technológiával, valamint intenzitásválasztóval

 
A leggazdagabb íz érdekében a Coffee boost technológia 45 lyukon keresztül engedi a vizet a kávépárnára, míg a Crema plus a

legfinomabb és legbársonyosabb krémréteget hozza létre. Mostantól egy egyszerű dupla gombnyomással erős presszókávét is

főzhet

Előnyök

Élvezze a legjobb ízű SENSEO® kávét
• A Coffee Boost a legtöbbet hozza ki SENSEO® kávépárnáiból
• Crema Plus a finomabb és bársonyosabb krémrétegért
• A készüléket több mint 10 000 alkalommal tesztelik a minőség

fenntartása érdekében
 
Széles választék minden alkalomra
• Intenzitásválasztó a hosszú és lágy vagy a rövid és erős kávéhoz
• Számtalan különféle SENSEO® kávékeverék és íz

 
Gyors és könnyű működtetés
• Az egyetlen párnás kávéfőző, amely két csészét főz le egyszerre
• 30 perces automatikus kikapcsolás az energiatakarékosság és a

biztonság jegyében
• 2 év garanciával
 

Értékesítés Előtti Szórólap ez Magyarország (2019, Március 23)



Szolgáltatások

Coffee Boost technológia

A Coffee Boost technológiának köszönhetően 45 aromafúvókán keresztül
áramlik a forró víz, és egyenletesen hatol át minden egyes SENSEO®
kávépárnán. Hozza ki a legtöbbet kávépárnáiból a legfinomabb SENSEO®
kávéhoz.

Crema plus technológia

A Crema Plus technológia kiemelkedően finom és bársonyos krémréteget
biztosít minden csésze SENSEO® kávéhoz.

Intenzitásválasztó

Kattintson kétszer az „1 csésze” vagy a „2 csésze” gombra a rövid és erős
SENSEO® kávéhoz.

A készüléket több mint 10 000 alkalommal tesztelték

A Philips több mint 10 000 csésze kávé elkészítésével teszteli kávéfőzőit a
fejlesztési folyamat során. Ez biztosítja a kiváló minőséget és a tartósságot

Különféle típusok és ízek

A SENSEO® számtalan különféle kávékeveréket és -ízt kínál, amelyek mind
saját ízvilággal rendelkeznek, hogy Ön is megtalálhassa az ízlésének megfelelőt.

Egyszerre 1 vagy 2 csésze

Készítsen 1 vagy 2 csésze finom SENSEO® kávét kevesebb mint egy perc alatt.

Automatikus kikapcsolás

A SENSEO® kávéfőző az energiaköltség csökkentése és a készülék biztonsága
érdekében a kávéfőzés után 30 perccel automatikusan kikapcsol.

2 év garanciával
Ezért a SENSEO® Original kávéfőzőgépért 2 év garanciát vállalunk. A
SENSEO® Original kávéfőzőinket kiemelkedő teljesítményre és tartósságra
terveztük, amely csészéről csészére finom kávét ígér.

termékjellemzők
Felhívjuk a figyelmét arra, hogy ez egy értékesítés előtti szórólap, melynek tartalma jelenlegi legjobb tudásunkat tükrözi a fent említett országra vonatkozóan. A szórólap tartalma előzetes
értesítés nélkül megváltozhat. A Philips nem vállal felelősséget a szórólap tartalmáért.

Formatervezés
Szín Fehér

Kidolgozás
Forraló anyaga Fém- és üvegszáltöltésű poliamid
Csepptálca anyaga Műanyag
A készülék anyaga Műanyag
Kifolyócső anyaga Műanyag
Víztartály anyaga Műanyag

Származási hely
Gyártó ország Lengyelország és Románia

Általános jellemzők
A következőkhöz
használható:

SENSEO® kávépárnák

Csészék száma egyi-
dejűleg
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Egyszerű tisztítás és
karbantartás

Mosogatógépben tisztítható
alkatrészek

Egyszerű használat és
kényelem

Kivehető csepptálca
Automatikus kikapcsolás

Kávéitalok Café Cremè
SENSEO coffee boost
technológia

Igen

Original

az adatok változhatnak
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Fenntarthatóság
Energiafogyasztás
kávéfőzéskor

1450 W

Energiafogyasztás
készenléti állapotban

0,26 W

Újrahasznosított
anyagból készült

90% (papír és csomagolás)

Szerviz
2 év garancia Igen

Műszaki adatok
Főzési idő - 1 csésze 30 mp
A víztartály űrtar-
talma

0,7 L

Vezetékhossz 0,8 m
Frekvencia 50 Hz
Max. csészemagasság 100 mm
Szivattyúnyomás 1 bar
Feszültség 220–240 V
Vízforralók 1
Főzési idő – 2 csésze <60 mp

Tömeg és méretek
A csomag méretei
(Szé x Mé x Ma)

230 x 392 x 365 mm

A termék méretei
(Szé x Mé x Ma)

213 x 315 x 330 mm

Tömeg, a csomago-
lással együtt

2,3 kg

Készülék tömege 1,70 kg

Méret csomagolással együtt
Magasság 37,50 cm
Szélesség 39,50 cm
Mélység 22,90 cm
Nettó tömeg 1,76 kg
Bruttó tömeg 2,30 kg
EAN 08710103822721
Mellékelt termékek
száma

1

Származási hely RO
Harmonizált rend-
szerkód

851671

Külső kartondoboz
Hosszúság 79,50 cm
Szélesség 24,00 cm
Magasság 38,00 cm
Bruttó tömeg 5,16 kg
EAN 18710103822728
Fogyasztói csomago-
lások száma
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