
 

 

„SENSEO®“ Milk 
Twister
Pieno putų plakiklis

• Nelimpanti danga
• Telpa 120 ml pieno
• Užtenka 2 puodeliams kapučino
• paruošia karštą ir šaltą pieno 

putą
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ar įdomesnė paruošiamos kavos įvairovė
udodami SENSEO® pieno putų plakiklį galite namuose pasiruošti įvairių karštų ir šaltų 

vos gėrimų. Pasinaudokite pažangiu pieno putų plakikliu ir pagardinkite savo pasirinktą 
vą nuostabia aksomine pieno puta.

Nepriekaištinga pieno puta
• Magnetinis plakimas, kad puta būtų nepriekaištinga

Karštos ir šaltos kavos receptams
• Karšta ir šalta pieno puta įvairiems kavos gėrimams
• Pieno putos užteks 2 puodeliams kapučino kavos

Lengva valyti
• Nelimpanti danga, kurią lengva valyti
• Plakiklį ir dangtelį galima plauti indaplovėje

Paprasta naudoti
• Belaidis 360° laipsnių pasukamas pagrindas, kad galėtumėte lengvai nuimti ir uždėti
• Lengvai valdykite vienu prisilietimu



 Magnetinis plakimas

Pasirinkite jums tinkančią temperatūrą ir greitį, kad 
„SENSEO® Milk Twister“ su pažangiu pieno putų 
plakikliu paruoštų nepriekaištingos konsistencijos 
putą.

Karštos ir šaltos kavos receptams

Naudodamiesi pieno putų plakikliu galite namuose 
kurti įvairiausius karštos ir šaltos kavos gėrimus, 
tokius kaip latė makiato, kapučino arba 
nepakartojama kava su ledu.

Nelimpanti danga

Dėl nelimpančios dangos ir lygaus paviršiaus, užtenka 
išskalauti SENSEO® pieno putų plakiklį ir iššluostyti 
jį rankšluostėliu. Pieno plakiklio dėklas yra atsparus 
vandeniui, todėl jį saugu plauti.

Pieno puta 2 puodeliams kapučino kavos

Talpinantis 120 ml pieno, „Philips SENSEO®“ pieno 
putų plakiklis paruošia putų 2 kapučino kavos 
puodeliams.

Dalis galima plauti indaplovėje

„SENSEO® Milk Twister“ plakiklį ir dangtelį galima 
plauti indaplovėje.
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Specifikacijos
Pastovumas
• Energijos sąnaudos verdant: 420–500 W

Apdaila
• Pagrindinio korpuso medžiaga: Plastikas

Techniniai duomenys
• Maitinimo laido ilgis: 0,75 m
• Dažnis: 50 Hz
• Įtampa: 220-240 V
• Talpus pieno ąsotėlis: 120 l
• Putų paruošimo laikas: 130 sek.

Techninė priežiūra
• 2 metų garantija, galiojanti visame pasaulyje

Bendrosios specifikacijos
• Paprastas ir patogus naudojimas: Automatinis 

išjungimas

Kilmės šalis
• Pagaminta: Kinija

Konstrukcija
• Spalva: Juoda

Svoris ir matmenys
• Gaminio matmenys (P x G x A): 130 x 130 x 

200 mm
• Gaminio svoris: 0,6 kg
• Pakuotės matmenys (P x G x A): 151 x 151 x 

217 mm
•
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Nelimpanti danga Telpa 120 ml pieno, Užtenka 2 puodeliams kapučino, paruošia karštą ir šaltą pieno putą
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