
 

 

SENSEO® Original
Mesin pod kopi

• 2 kopi sekaligus
• Biru Klasik

HD7810/70
Cukup nikmati kopi Anda
dengan mesin pod kopi SENSEO® Original
Kopi nikmat dengan satu sentuhan tombol! Mesin kopi SENSEO® Original mudah 

digunakan, bersama dengan pod kopi SENSEO® yang dibuat khusus.

Secangkir kopi nikmat setiap saat
• Lapisan krim kopi lezat sebagai bukti kualitas SENSEO®

Cepat dan mudah digunakan
• Satu-satunya mesin pod kopi yang bisa menyeduh dua cangkir sekaligus
• 30 menit mati otomatis untuk keselamatan dan menghemat energi
• Kopi dengan satu sentuhan tombol

Variasi kopi untuk setiap momen
• Banyak variasi campuran dan cita rasa kopi SENSEO®



 1 atau 2 cangkir pada saat bersamaan

Menyiapkan 1 atau 2 cangkir kopi SENSEO lezat® 
dalam waktu kurang dari satu menit.

Mati otomatis

Pembuat kopi SENSEO® akan mati otomatis 30 
menit setelah membuat kopi, untuk keselamatan dan 
menghemat biaya listrik.

Operasi satu tombol

Dengan mesin pod kopi ini Anda bisa menyiapkan 
satu atau dua cangkir kopi dengan mudah cukup 
dengan satu sentuhan tombol.

Lapisan krim kopi lezat

Pilihan kopi SENSEO® terbaik dan sistem 
penyeduhan SENSEO® yang unik menjamin secangkir 
kopi sempurna Anda selalu dilengkapi lapisan buih 
kopi lezat dan kaya - bukti cita rasa dan kualitas 
premium.

Variasi campuran dan cita rasa

SENSEO® memiliki banyak variasi campuran dan cita 
rasa kopi yang berbeda. Setiap campuran memiliki 
rasa khas yang sesuai dengan selera pribadi Anda.
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Spesifikasi
Mudah digunakan
• 2 cangkir pada saat bersamaan
• Waktu mati otomatis: 60 menit
• Indikasi tangki kosong

Berat dan dimensi
• Dimensi produk (P x L x T): 210 x 310 x 380 mm
• Berat produk: 2 kg
• Tinggi cangkir maksimal: 100 mm
• Dimensi kemasan (PxLxT): 229 x 395 x 375 mm
• Kapasitas tangki air: 0,75 L
• Jumlah cangkir kopi maks. yang dihasilkan: Hingga 5 

cangkir

Spesifikasi teknis
• Jenis kopi yang dapat digunakan: Pod kopi 

SENSEO®

• Daya: 1450 W
• Panjang kabel: 80 cm
• Voltase: 220 - 240 V
• Negara asal: Buatan Polandia, Didesain di Belanda
• Frekuensi: 50 - 60 Hz
• Tekanan air dalam pompa: 1 bar (kopi saring & 

krim)
• Kapasitas tangki air: 6 cangkir / 0,7L

Spesifikasi umum
• Mudah dibersihkan & dirawat: Aman dicuci di 

mesin cuci piring

Desain
• Warna: Biru Klasik

Kinerja
• Waktu penyeduhan 1 cangkir: 30 dtk
• Waktu penyeduhan 2 cangkir: < 60 dtk

Layanan
• Garansi 2 tahun di seluruh dunia

Mudah membersihkan
• Komponen bisa dicuci di mesin pencuci piring

Keberlanjutan
• Sertifikasi keberlanjutan: Centang hijau
• Konsumsi energi: 0,26 W (saat siaga), 1450 W (saat 

menyeduh)
• Terbuat dari bahan daur ulang: 90% (kertas dan 

kemasan)
•
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