
 

 

SENSEO® Milk 
Twister
Melkeskummer

• Klebefritt belegg
• Kapasitet for 120 ml melk
• Nok til to cappuccinoer
• Lager varmt og kaldt melkeskum

CA6500/60
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NSEO®-melkeskummeren gir deg friheten til å skape og nyte en rekke varme og kalde 
ffeoppskrifter hjemme. Den nyskapende skummevispen gjør at du kan utvide 
ffeutvalget med utrolig mykt og fyldig melkeskum.

Perfekt melkeskum
• Magnetisk visping gir det fineste mulige skummet

Til varme og kalde oppskrifter
• Varm og kald melkeskumming til en rekke kaffeoppskrifter
• Nok melkeskum til to cappuccinoer

Enkel å gjøre ren
• Klebefritt belegg for enkel rengjøring
• Visp og lokk kan vaskes i oppvaskmaskin

Lett å bruke
• Trådløs, 360-graders sokkel for enkel løfting og plassering
• Enkel ettrykksbetjening



 Magnetisk visping

Milk Twister og den nyskapende skummevispen er 
stilt inn på den ideelle temperaturen og hastigheten 
og skaper det ultimate av stivt og fint skum.

Til varme og kalde oppskrifter

Melkeskummeren gir deg friheten til å lage og nyte 
en rekke varme og kalde kaffeoppskrifter hjemme, 
for eksempel latte macchiato, cappuccino eller en 
perfekt iskaffe.

Klebefritt belegg

Når du skal rengjøre SENSEO®-melkeskummeren, 
trenger du bare å skylle den og tørke over med et 

håndkle pga. det klebefrie belegget og den jevne 
overflaten på innsiden og utsiden. Den vanntette 
konstruksjonen gjør at du kan vaske 
melkeskummeren enkelt.

Melkeskum til to cappuccinoer

Med en kapasitet på 120 ml tilbereder Philips 
SENSEO®-melkeskummeren nok skum til to 
cappuccinoer.

Deler som kan vaskes i oppvaskmaskin

Vispen og lokket på SENSEO® Milk Twister kan 
vaskes i oppvaskmaskin for å gi enkel rengjøring.
CA6500/60

Spesifikasjoner
Bærekraft
• Strømforbruk ved brygging: 420–500 W

Overflate
• Materiale i hoveddelen: Plast

Tekniske spesifikasjoner
• Ledningslengde: 0,75 m
• Frekvens: 50 Hz
• Spenning: 220–240 V
• Skummetid: 130 sek
• Kapasitet: 120 ml

Service
• To års verdensomspennende garanti

Generelle spesifikasjoner
• Enkel bruk og komfort: Automatisk avslåing

Opprinnelsesland
• Produsert i: Kina

Utforming
• Farge: Svart

Mål og vekt
• Mål, produkt (B x D x H): 

130 x 130 x 200 millimeter
• Vekt, produkt: 0,6 kg
• Størrelsen på emballasjen (B x D x H: 

151 x 151 x 217 millimeter
•
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