
 

 

SENSEO® Milk 
Twister
Piimavahustaja

• Külgevõtmatu pinnakate
• Mahutab 120 ml piima
• Piisavalt 2 cappuccino jaoks
• Valmistab kuuma ja külma vahtu

CA6500/01
Imeliselt sametine vaht
Saategi nautida veelgi põnevamat kohvi
SENSEO® piimavahustaja annab teile vabaduse valmistada ja nautida kodus paljusid 

erinevaid kuumi ja külmi kohvijooke. Tänu uuenduslikule piimavahustamise visplile saate 
muuta hõrgud kohvijoogid hämmastavalt sametise piimavahuga veelgi rikkalikumaks.

Täiuslik piimavaht
• Magnetvahustamine, et vaht oleks ülimalt sametine

Kuumade ja külmade jookide retseptid
• Piisavalt piimavahtu 2 cappuccino jaoks
• Kuum ja külm piimavaht, et saaksite valmistada erinevaid kohvijooke

Kerge puhastada
• Külgevõtmatu pinnakate hõlpsaks puhastamiseks
• Külgevõtmatu ja libeda pinnakattega sisekann hõlpsaks puhastamiseks
• Nõudepesumasinas pestav vispel ja kaas

Lihtne kasutada
• Juhtmevaba 360° pööratav alus lihtsustab tõstmist ja kohaleasetamist
• Üks nupuvajutus hõlpsaks kasutamiseks



 Magnetvahustamine

Ideaalse temperatuuri- ja kiiruseseadistusega 
SENSEO® Milk Twister piimavahustaja ja selle 
uuenduslikud visplid tagavad ülimalt tiheda ja 
sametise vahu.

Kuumade ja külmade jookide retseptid

Piimavahustaja annab teile vabaduse valmistada ja 
nautida kodus erinevaid kuumi ja külmi kohvijooke, 
sealhulgas näiteks latte macchiato, cappuccino või 
täiuslik jääkohv.

Külgevõtmatu pinnakate

Tänu külgevõtmatule pinnakattele ning siledale 
pinnale nii vahustaja sees kui ka väljas, piisab 

SENSEO® piimavahustaja puhastamiseks vaid selle 
loputamisest ja rätikuga puhtaks pühkimisest. 
Veekindel kate muudab piimavahustaja pesemise 
hõlpsaks.

Piimavaht 2 cappuccino jaoks

Tänu oma120 ml mahule piisab Philipsi SENSEO® 
piimavahustajaga valmistatud piimavahust kahe 
cappuccino valmistamiseks.

Nõudepesumasinas pestavad osad

SENSEO® Milk Twister piimavahustaja vispel ja kaas 
on hõlpsaks puhastamiseks nõudepesumasinas 
pestavad.
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Spetsifikatsioon
Säästvus
• Võimsustarve kohvivalmistamisel: 420 - 500 W

Viimistlus
• Põhikorpuse materjal: Plast

Tehnilised andmed
• Juhtme pikkus: 0,75 m
• Sagedus: 50 Hz
• Pinge: 220–240 V
• Piimanõu mahutavus: 120 l
• Vahustamisaeg: 130 sek.

Hooldus
• 2-aastane ülemaailmne garantii

Üldine spetsifikatsioon
• Lihtne ja mugav kasutada: Automaatne väljalülitus

Päritoluriik
• Valmistatud: Hiina

Disain
• Värvus: Valge

Kaal ja mõõtmed
• Toote mõõtmed (L x S x K): 130 x 130 x 200 mm
• Toote kaal: 0,6 kg
• Pakendi mõõtmed (L x S x K): 151 x 151 x 217 mm
•
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