SENSEO® Quadrante
Aparat de cafea cu
paduri

Cafea delicioasă printr-o atingere, într-un design modern
• Tăviţă cu înălţime reglabilă
• Roșu chinezesc și gri platinat
• Funcţie de selectare a
concentraţiei

Bucură-te de calitatea SENSEO® şi alege concentraţia cafelei
Adaugă stil casei tale cu aparatul pentru cafea SENSEO® Quadrante. Bucură-te de
momentele în care îţi savurezi cafeaua cu sistemul de preparare fiabil SENSEO®, acum cu
tavă reglabilă pentru a se potrivi dimensiunii cănii de cafea preferate
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
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Funcţionare rapidă și ușoară
• Singurul aparat de cafea cu paduri care prepară două cești simultan
• Tavă de scurgere reglabilă pentru a se potrivi cu ceașca dvs. favorită
• Cafea cu o singură apăsare de buton
• Oprire automată după 30 de minute pentru economisirea energiei și siguranţă
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
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Repere
Strat cremos delicios

Varietate de amestecuri și arome

Oprire automată de siguranţă

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.

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

Cafetiera SENSEO® se oprește automat la 30
minute de la prepararea cafelei pentru
economisirea energiei și siguranţa aparatului.
Aparatul este testat >10.000 ori

1 sau 2 cești simultan
Acţionare cu un singur buton

Cu acest aparat de cafea cu paduri poţi prepara
cu ușurinţă una sau două cești de cafea prin
simpla apăsare a unui buton.

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

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.

Tavă de scurgere reglabilă

Prin ridicarea sau coborârea tăvii de scurgere,
poţi regla cafetiera SENSEO® de la Philips la
dimensiunea ceștii sau a cănii tale favorite.

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.

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.
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Specificaţii
Specificaţii generale

• Cești în același timp: 2
• Potrivit pentru: Paduri de cafea SENSEO®
• Curăţare și întreţinere ușoare: Dishwasher-safe
parts
• Personalizare în funcţie de băutură: Adjustable
coffee strength
• Utilizare ușoară și confort: Automatic shut-off,
Removable spout, Removable drip-tray
• Băuturi cu cafea: Café Cremè

Greutate și dimensiuni

• Dimensiunile ambalajului (l x A x H): 224 x 320 x
328 mm
• Dimensiunile produsului (l x A x H): 190 x 270 x
290 mm

Ţara de origine

• Fabricat în: Polonia

• Înălţime max. ceașcă: 75 - 125 mm
• Fierbătoare de apă: 1
• Timp de preparare 2 cești:

<60 s

Design

• Culoare: Chinese Fire

Greutate și dimensiuni
• Greutate produs: 2,79 kg

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: Rășină sintetică cu
finisaj cromat

Service

Specificaţii tehnice
•
•
•
•

Lungime cablu: 0,8 m
Tensiune: 220 - 240 V
Frecvenţă: 60 Hz
Ţara de origine: Made in Poland, Designed in the
Netherlands
• Timp de preparare o ceașcă: 30 s
• Capacitate rezervor de apă: 1,2 l
• Presiune pompă: 1 bar

• 2 ani garanţie: Yes

Durabilitate

• Consum de energie: 0.35 W (on stand-by), 1450 W
(while brewing)
• Consum de energie în modul standby: 0,35 W
• Consum de energie la fierbere: 1450 W
• Fabricat din materiale reciclate: 90% (paperwork
and packaging)
•

Data apariţiei 2022-05-02

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Toate drepturile rezervate.

Versiune: 1.1.1

Specificaţiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile
comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V.
sau a deţinătorilor lor legali.

EAN: 08 71010 35876 13

www.philips.com

