
 

 

SENSEO® Milk 
Twister
Melkopschuimer

• Antikleeflaag
• Capaciteit van 120 ml melk
• Genoeg voor 2 cappuccino's
• Voor warm en koud schuim

CA6500/60
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errassend luchtig schuim
w kopje koffie wordt opeens veel interessanter
 SENSEO® melkopschuimer is voorzien van een innovatieve garde. Zo geniet u thuis 

n uw eigen hete en koude koffierecepten, afgemaakt met heerlijk luchtig melkschuim.

Perfect melkschuim
• Magnetisch kloppen voor ultieme fijnheid van het schuim

Voor warme en koude recepten
• Opschuimen van warme en koude melk voor een variatie van koffierecepten
• Genoeg melkschuim voor 2 cappuccino's

Gemakkelijk schoon te maken
• Antikleeflaag voor eenvoudig schoonmaken
• Vaatwasmachinebestendige opschuimer en deksel

Gebruiksvriendelijk
• Snoerloze draaivoet van 360° voor eenvoudig optillen en plaatsen
• Eén knop voor eenvoudige bediening



 Magnetisch kloppen

U kunt de Milk Twister instellen op de ideale 
temperatuur en snelheid voor de ultieme stijfheid en 
fijnheid van het schuim.

Voor warme en koude recepten

De melkopschuimer laat u thuis genieten van allerlei 
warme en koude koffierecepten, zoals een latte 
macchiato, cappuccino of de perfecte ijskoffie.

Antikleeflaag

Reiniging van de SENSEO® melkopschuimer vereist 
alleen afspoelen en afdrogen dankzij de antikleeflaag 

en het gladde oppervlak. Dankzij het waterdichte 
omhulsel kunt u de melkopschuimer eenvoudig 
afspoelen.

Melkschuim voor 2 cappuccino's

Met een capaciteit van 120 ml kunt u voldoende 
melkschuim bereiden met de Philips SENSEO® 
melkopschuimer voor 2 cappuccino's.

Vaatwasmachinebestendige onderdelen

De opschuimer en het deksel van de SENSEO® Milk 
Twister is vaatwasmachinebestendig voor eenvoudig 
schoonmaken.
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Specificaties
Duurzaamheid
• Energieverbruik koffiezetten: 420 - 500 W

Afwerking
• Materiaal hoofdunit: Plastic

Technische specificaties
• Snoerlengte: 0,75 m
• Frequentie: 50 Hz
• Voltage: 220 - 240 volt
• Opschuimtijd: 130 sec
• Capaciteit: 120 ml

Service
• 2 jaar wereldwijde garantie

Algemene specificaties
• Gebruiksgemak en comfort: Automatische 

uitschakeling

Land van herkomst
• Geproduceerd in: China

Ontwerp
• Kleur: Zwart

Gewicht en afmetingen
• Afmetingen van product (b x d x h): 130 x 130 x 

200 mm
• Productgewicht: 0,6 kg
• Afmetingen van verpakking (b x d x h): 151 x 151 x 

217 mm
•

Publicatiedatum  
2020-10-25

Versie: 18.4.1

EAN: 08 71010 36100 14

© 2020 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving 
worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom 
van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve 
eigenaren.

www.philips.com
Kenmerken
Melkopschuimer
Antikleeflaag Capaciteit van 120 ml melk, Genoeg voor 2 cappuccino's, Voor warm en koud schuim
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