
 

 

SENSEO®

Koffiepadsysteem

• SENSEO® Latte Select
• Dieprood

HD7854/80
De beste cappuccino wordt gemaakt met verse melk!

Geïntegreerde melkopschuimer voor drie melkvariëteiten
De SENSEO® Latte Select HD7854/80 koffiemachine, voor de lekkerste koffiespecialiteiten 

met een vers laagje melkschuim. Met één druk op de knop een overheerlijke cappuccino, latte 
macchiato, café latte of gewoon een kopje zwarte SENSEO® koffie!

Snelle en eenvoudige bediening
• Een of twee kopjes koffie in minder dan een minuut
• Instelbare lekbak voor koppen van verschillende formaten
• Automatische uitschakeling na 30 minuten om energie te besparen
• Lichtindicatie geeft aan wanneer u moet ontkalken.
• Verse koffie met één druk op de knop

Altijd een heerlijk kopje koffie
• Heerlijk crèmelaagje bewijst kwaliteit van SENSEO®

• Uniek SENSEO® koffiezetsysteem voor een optimale smaak

Koffievariëteit voor elk moment
• 2 instelbare sterktes: sterke of milde koffie
• Voor ieder wat wils dankzij een verscheidenheid aan koffiesmaken

Uw favoriete koffiespecialiteiten met verse melk
• Heerlijke koffiespecialiteiten met een vers laagje melkschuim
• Geïntegreerde melkopschuimer voor het romigste melkschuimlaagje



 Koffiespecialiteiten met verse melk

Geniet van een heerlijke SENSEO® cappuccino, latte 
macchiatto of café latte met een zalige combinatie 
van koffie en verse melk. Elk kopje heeft een romig 
schuimlaagje, net zoals in een grand café!

Geïntegreerde melkopschuimer

De unieke gepatenteerde melkopschuimer 
produceert gestoomde melk voor een prachtige 
romige schuimlaag. Giet verse melk in het 
melkreservoir, druk op de knop en geniet op een 
eenvoudige, handige manier van prefect gemaakte 
dranken met melkschuim.

Instelbare sterkte

Bereid het ideale kopje door zelf de sterkte en 
smaakintensiteit in te stellen. Met de sterkte-
instelling kunt u voor sterke of milde koffie kiezen.

Met één druk op de knop

U kunt eenvoudig 1 of 2 kopjes koffie zetten met de 
gebruiksvriendelijke eenknopsbediening.

Instelbare lekbak

De lekbak is in hoogte verstelbaar, zodat de 
SENSEO®-koffiemachine van Philips geschikt is voor 
kopjes en mokken van verschillende grootte.

Ontkalkingsindicator

De koffiemachine van Philips geeft aan wanneer u het 
apparaat moet ontkalken. Regelmatig ontkalken met 
de speciaal ontwikkelde SENSEO® ontkalker zorgt 
voor de beste smaak en voorkomt kalkvorming door 
kraanwater.
HD7854/80

Specificaties
Prestaties
• Verse melkspecialiteiten: café latte, cappuccino, 

latte macchiato
• Sterkte-instelling: Sterk, gemiddeld of mild
• Koffiezettijd voor 1 kopje: 30 sec
• Koffiezettijd voor 2 kopjes: <60 sec

Eenvoudig te gebruiken
• 2 koppen tegelijkertijd
• Verstelbare tuit
• Automatische uitschakeling, periode: 30 min.
• 'Waterreservoir leeg'-indicatie

Gemakkelijk schoon te maken
• Kalkindicator
• Vaatwasmachinebestendige onderdelen
• Knop voor eenvoudig schoonmaken

Ontwerp
• Metalen lekbak
• Gespoten verf: hendel
• Kleur: Dieprood

Duurzaamheid
• Energieverbruik: 0,5 W (stand-by), 2650 W 

(tijdens het koffiezetten)
• Gemaakt van gerecycled materiaal: 90% (drukwerk 

en verpakking)

Service
• 2 jaar wereldwijde garantie

Land van herkomst
• Polen

Technische specificaties
• Capaciteit waterreservoir: 8 koppen / 1,2 l
• Hoogte schenktuit: 100-140 mm
• Vermogen: 2650 W
• Voltage: 220-240 V
• Frequentie: 50-60 Hz
• Snoerlengte: 80 cm

Gewicht en afmetingen
• Koffiemachine (B x H x D): 21 x 36 x 34 cm
• Verpakking (B x H x D): 390 x 399 x 232 mm
•
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