
 

 

SENSEO® SARISTA
Thermische kan

• Thermische kan

CA6501/00
Geniet van een volle kan heerlijke koffie
Speciale thermische kan voor SENSEO® SARISTA
De Philips SENSEO® SARISTA thermische kan houdt het aroma van uw koffie op de 

juiste temperatuur voor meerdere koppen. Speciaal ontworpen voor uw SENSEO® 
SARISTA bean-funnel koffiezetapparaat (HD8010)

Uw koffie blijft op de juiste temperatuur
• Dubbele wand met thermisch glas aan de binnenkant
• Houd uw koffie heet tot wel 2 uur na het zetten

Het aroma blijft langer behouden
• Koffie wordt bewaard in een gesloten kan om het koffiearoma te behouden

Voor meerdere koppen
• Zet een kan koffie voor familie en gasten

Gemakkelijk gieten zonder morsen
• Gemakkelijke gieten zonder morsen

Gemakkelijk schoon te maken
• Dubbelwandig thermisch glas om uw koffie warm te houden
• Ontworpen voor eenvoudig schoonmaken



 Uw koffie blijft perfect
De thermische kan houdt uw koffie langer vers en op 
de juiste temperatuur. Dit komt doordat het 
dubbelwandige glas de koffie goed isoleert, terwijl de 
buitenkant koel blijft.

Eenvoudige voorbereiding
Met de speciale thermische kan voor de Philips 
SENSEO® SARISTA kunt u eenvoudig verse koffie 
rechtstreeks in uw kan zetten. De koffiezettijd is 
ongeveer 7 minuten voor 6 koppen (1 kan). Het 
deksel van de thermische kan kan na elk gebruik 
worden gesloten, zodat het aroma en de 
temperatuur van uw koffie langer behouden blijven.

Makkelijk schoon te maken
Met het hoge kwaliteitsglas aan de binnenkant en de 
speciale afwerking van het oppervlak is de 
thermische kan gemakkelijk schoon te maken.
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Omhulsel
• Hoeveelheid: 1 thermische kan, 750 ml

Gewicht en afmetingen
• Productgewicht: 0,15 kg
•
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