
 

 

SENSEO® 
Cappuccino Select
Aparat de cafea cu 
paduri

• Cappuccino cu lapte proaspăt
• Negru intens
• Sistem integrat de spumare a 

laptelui
• Funcţie de curăţare ușoară

HD7853/61
Cele mai bune cappuccino se prepară cu lapte proaspăt!

Cafetieră cu sistem de spumare a laptelui integrat
Cafetiera SENSEO® Cappuccino Select prepară un cappuccino delicios utilizând lapte 

proaspăt. Sistemul integrat de spumare a laptelui produce lapte aburit pentru un strat 
cremos de spumă. Savurează într-o clipă un cappuccino sau o cafea SENSEO® neagră!

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

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
• Cafea cu o singură apăsare de buton
• Indicatorul luminos pentru detartrare îţi amintește când trebuie îndepărtat calcarul

Varietate de cafea pentru fiecare moment
• Varietate de amestecuri și arome de cafea, pentru diferite gusturi

Specialităţi din cafea făcute cu spumă de lapte proaspăt
• Cappuccino delicios făcut cu spumă de lapte proaspăt
• Sistem de spumare a laptelui integrat pentru cel mai cremos strat de spumă de lapte



 Cappuccino delicios

Savurează deliciosul tău cappuccino SENSEO®, 
o combinaţie bogată de cafea și lapte proaspăt. 
Fiecare ceașcă este încoronată cu un strat 
cremos de spumă de lapte, exact ca cele pe 
care le poţi savura în cafenele!

Sistem integrat de spumare a laptelui

Sistemul unic patentat de spumare a laptelui al 
cafetierei produce lapte aburit pentru un strat 
cremos deosebit de spumos. Pur și simplu 
toarnă lapte proaspăt în recipientul pentru 
lapte, apasă butonul și bucură-te de băuturi cu 
lapte spuumat preparate ușor, comod și 
perfect!

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.

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.

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.

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.

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.
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Repere
Aparat de cafea cu paduri
Cappuccino cu lapte proaspăt Negru intens, Sistem integrat de spumare a laptelui, Funcţie de curăţare ușoară
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Performanţă
• Specialităţi cu lapte proaspăt: cappuccino
• Timp de preparare 1 ceașcă: 30 sec
• Timp de preparare 2 cești: < 60 sec

Greutate și dimensiuni
• Dimensiuni produs (L x A x H): 210 x 340 x 

360 mm
• Greutate produs: 2,4 kg
• Înălţimea maximă a ceștii: 117 mm
• Dimensiuni ambalaj (LxAxÎ): 232 x 390 x 399 mm
• Capacitate cană lapte: 0,15 l
• Capacitate rezervor de apă: 1,2 l
• Capacitate max. în cești de cafea: Până la 8 cești

Util. ușoară
• 2 cești în același timp
• Timp oprire automată: 30 min

Specificaţii tehnice
• Tensiune: 220-240 V
• Lungime cablu: 80 cm
• Tipurile de cafea acceptate: Paduri de cafea 

SENSEO®

• Alimentare: 2650 W
• Ţara de origine: Fabricat în Polonia, Proiectat în 

Olanda
• Frecvenţă: 50 Hz
• Presiunea apei din pompă: 1 bar (cafea la filtru și 

spumă)
• Capacitate rezervor de apă: 8 cești / 1,2 l

Design
• Culoare: Negru intens
• Tavă de scurgere metalică

Service
• Garanţie internaţională 2 ani

Ușor de curăţat
• Indicator detartrare
• Piese lavabile în mașina de spălat vase

Durabilitate
• Consum de energie: 0,15 W (în stand-by), 2650 W 

(în timpul preparării)
• Fabricat din materiale reciclate: 90% (hârtie și 

ambalaje)
•
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