
 

 

SENSEO® Viva Café 
Plus
Aparat de cafea cu 
paduri
• Gură de scurgere metalică 

reglabilă
• Champagne
• Funcţie de selectare a 

concentraţiei
• Pornire directă
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repară propria cafea SENSEO  exact cum îţi place

lectaţi concentraţia cafelei: tare scurtă, slabă lungă
 aparatul SENSEO® Viva Café, poţi alege simplu între două reţete: tare scurtă sau slabă 
gă, datorită funcţiei de selectare a concentraţiei. Datorită gurii de scurgere reglabile şi 
rnirii directe, te poţi bucura de confortul suprem.

Întotdeauna o ceașcă de cafea delicioasă
• Strat cremos delicios, ca dovadă a calităţii SENSEO®

• Testat >10.000 ori pentru a asigura o calitate consecventă
• Sistem de preparare unic pentru gust și temperatură optime

Funcţionare rapidă și ușoară
• Singurul aparat de cafea cu paduri care prepară două cești simultan
• Oprire automată după 30 de minute pentru economisirea energiei și siguranţă
• Indicatorul luminos pentru detartrare îţi amintește când trebuie îndepărtat calcarul
• Cu pornirea directă, cafeaua este preparată când aparatul s-a încălzit
• Reglează gura de scurgere a cafelei pentru a se potrivi ceștii sau cănii tale preferate

Varietate de cafea pentru fiecare moment
• Alege între 2 reţete: cafea scurtă tare sau cafea lungă slabă
• Varietate de amestecuri și arome de cafea, pentru diferite gusturi



 Funcţie de selectare a concentraţiei

Pregătește-ţi ceașca de cafea favorită reglând 
concentraţia și intensitatea gustului. Cu funcţia 
de selectare a concentraţiei de pe aparatul tău 
SENSEO®, poţi alege între o cafea scurtă și 
tare și una lungă și slabă.

Strat cremos delicios

Selecţia de cafea fină SENSEO® și sistemul 
SENSEO® unic de preparare îţi asigură o 
ceașcă de cafea perfectă, însoţită întotdeauna 
de un strat delicios și bogat de spumă de cafea, 
o dovadă a gustului de excepţie și a calităţii.

Indicator pentru detartrare

Cafetiera SENSEO® îţi amintește când trebuie 
detartrată. Îndepărtează calcarul cu 
detartrantul SENSEO® la fiecare 3 luni pentru 
a-ţi menţine aparatul fără calcar, asigurând: un 

volum maxim în ceașcă, o temperatură 
perfectă a cafelei și durabilitatea aparatului. Nu 
folosi oţet, deoarece poate deteriora aparatul 
SENSEO® și poate afecta gustul cafelei.

Gură de scurgere metalică reglabilă

Reglează poziţia gurii de scurgere pentru a se 
potrivi ceștii sau cănii tale preferate

Varietate de amestecuri și arome

SENSEO® îţi oferă o largă diversitate de 
amestecuri și arome de cafea, fiecare cu gustul 
său distinct, pentru a-ţi satisface preferinţele 
personale.

1 sau 2 cești simultan

Pregătește una sau două cești din cafeaua ta 
delicioasă SENSEO® în mai puţin de un minut.

Oprire automată de siguranţă

Cafetiera SENSEO® se oprește automat la 30 
minute de la prepararea cafelei pentru 
economisirea energiei și siguranţa aparatului.

Pornire directă
La apăsarea butonului pentru 1 sau 2 cești, în 
timp ce aparatul se încălzește, SENSEO® 
începe automat să prepare cafeaua SENSEO® 
delicioasă.

Aparatul este testat >10.000 ori

Philips își testează aparatele de cafea în timpul 
procesului de dezvoltare un ciclu de peste 
10.000 de cești de cafea. Aceasta asigură 
calitate ridicată și durabilitate.

Sistem de preparare unic
La SENSEO® știm cum să extragem tot ce este 
mai bun din boaba de cafea pentru ca fiecare 
cafea servită să aibă gust minunat. Funcţionarea 
sistemului SENSEO® este simplă și 
excepţională. Apa este pompată din fierbător 
în padul de cafea. Apa fierbinte eliberează 
aroma din pad și oferă o ceașcă de cafea 
perfectă. SENSEO® îţi oferă întotdeauna 
calitatea pe care o poţi savura.
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Aparat de cafea cu paduri
Gură de scurgere metalică reglabilă Champagne, Funcţie de selectare a concentraţiei, Pornire directă
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Ţara de origine
• Fabricat în: Polonia

Specificaţii tehnice
• Lungime cablu: 0,8 m
• Tensiune: 220 - 240 V
• Frecvenţă: 50 Hz
• Timp de preparare o ceașcă: 30 secundă
• Capacitate rezervor de apă: 0,9 l
• Capacitate rezervor de apă: Up to 6 cești
• Înălţime max. ceașcă: 100 - 120 mm
• Presiune pompă: 1 bar
• Fierbătoare de apă: 1
• Timp de preparare 2 cești:                   <60 secundă

Design
• Culoare: Champagne

Greutate și dimensiuni
• Dimensiunile ambalajului (l x A x H): 232 x 370 x 

380 mm
• Greutate produs: 2,4 kg
• Dimensiunile produsului (l x A x H): 190 x 300 x 

340 mm

Specificaţii generale
• Cești în același timp: 2

• Adecvat pentru: Paduri de cafea SENSEO®

• Curăţare și întreţinere ușoare: Descale indicator, 
Dishwasher-safe parts

• Setări tărie cafea: 2
• Personalizare în funcţie de băutură: Memo function 

cup volume, Adjustable coffee strength
• Utilizare ușoară și confort: Removable drip-tray, 

Direct start, Brew stop, Removable spout, 
Removable water tank, Automatic shut-off

• Băuturi cu cafea: Café Cremè

Finalizare
• Material fierbător: Poliamidă umplută cu metal și 

sticlă
• Material corp principal: Plastic
• Tavă scurgere: Metalic
• Material rezervor de apă: Plastic
• Material de gură de scurgere: Oţel inoxidabil

Service
• 2 ani garanţie: Yes

Sustenabilitate
• Consum de energie în modul standby: 0,36 W
• Consum de energie la fierbere: 1450 W
• Fabricat din materiale reciclate: 90% (paperwork 

and packaging)
•
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