
 

 

SENSEO® Milk 
Twister
Maidonvaahdotin

• Tarttumaton pinnoite
• Tilavuus 120 ml
• Riittävästi maitoa 2 

cappuccinoon
• Valmistaa kuumaa ja kylmää 

vaahtoa
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skomattoman samettinen vaahto
ee kahvikupillisesta ikimuistoinen nautinto
NSEO®-maidonvaahdottimella voit valmistaa kuumia ja kylmiä kahvijuomia omalla 
ittimelläsi. Innovatiivisen vaahdotusvispilän ansiosta voit kruunata herkullisen 
hvikupillisen samettisen pehmeällä vaahdolla.

Täydellinen maitovaahto
• Erittäin hienoa vaahtoa magneettivispilöillä

Kuumat ja kylmät juomat
• Kuumien ja kylmien juomien vaahdottaminen
• Maitovaahto riittää kahteen cappuccinoon

Helppo puhdistaa
• Tarttumaton pinnoite helpottaa puhdistusta
• Vispilän ja kannen voi pestä astianpesukoneessa

Helppokäyttöinen
• Johdoton 360° asteen kiertoalusta helpottaa nostamista ja asettamista
• Helppo käyttää yhdellä painalluksella



 Magneettivispilät

Aseta sopiva lämpötila ja nopeus. Milk Twister -
maidonvaahdottimen innovatiiviset vaahdotusvispilät 
luovat juuri oikeanlaisen vaahdon kahviisi.

Kuumat ja kylmät juomat

Maidonvaahdottimella voit valmistaa omalla 
keittimelläsi kuumia ja kylmiä kahvijuomia, kuten 
latte macchiatoa, cappuccinoa tai jääkahvia.

Tarttumaton pinnoite

Tarttumattoman pinnoitteen ja sileän pinnan ansiosta 
SENSEO®-maidonvaahdottimen puhdistaminen on 

helppoa: huuhtele ja pyyhkäise. Vedenkestävän 
kotelon ansiosta maidonvaahdottimen voi myös 
pestä helposti.

Maitovaahtoa kahteen cappuccinoon

Philips SENSEO® -maidonvaahdottimen kapasiteetti 
on 120 ml, joten siitä riittää kahteen cappuccinoon.

Konepesun kestävät osat

SENSEO® Milk Twister -maidonvaahdottimen 
vispilän ja kannen voi pestä astianpesukoneessa.
CA6500/60

Tekniset tiedot
Ympäristö
• Virrankulutus suodatuksen aikana: 420–500 W

Pinnoitus
• Rungon materiaali: Muovi

Tekniset tiedot
• Johdon pituus: 0,75 m
• Taajuus: 50 Hz
• Jännite: 220–240 V
• Vaahdotusaika: 130 s; sekuntia
• Kapasiteetti: 120 ml

Huolto
• 2 vuoden maailmanlaajuinen takuu

Yleiset tiedot
• Helppo ja mukava käyttää: Automaattinen 

virrankatkaisu

Alkuperämaa
• Valmistusmaa:: Kiina

Muotoilu
• Väri: Musta

Paino ja mitat
• Tuotteen mitat (L x S x K): 130 x 130 x 200 mm
• Tuotteen paino: 0,6 kg
• Pakkauksen mitat (L x S x K): 151 x 151 x 217 mm
•
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Tarttumaton pinnoite Tilavuus 120 ml, Riittävästi maitoa 2 cappuccinoon, Valmistaa kuumaa ja kylmää vaah-
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