
 

 

SENSEO® Original
Kafijas tablešu 
automāts

• SENSEO kafijas pastipr. 
tehnoloģija

• Crema plus tehnoloģija
• Stipruma regulēšana
• Zvaigžņu balta
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tklājiet stiprākas kafijas baudījumu
r Crema plus, kafijas garšas pastiprināšanu un stipruma regulēšanu

fijas garšas pastiprinājuma tehnoloģija izsmidzina ūdeni caur 45 virs kafijas kapsulas esošām 
erēm, nodrošinot bagātīgāko garšu, savukārt Crema plus nodrošina smalkāko un samtaināko 
tu slāni. Tagad jūs varat arī pagatavot stipru kafiju, vienkārši divreiz nospiežot pogu.

Baudiet visgardāko SENSEO® kafiju
• Garšas pastiprināšanas tehnoloģija ļauj iegūt gardu kafiju, izmantojot SENSEO® kafijas 

spilventiņus
• Crema Plus smalkākam un samtaināka, putu slānim
• Automāts ir testēts >10 000 reižu, lai nodrošinātu pastāvīgu kvalitāti

Daudzveidīga kafija katrai situācijai
• Intensitātes atlasīšana lielai, vieglai vai nelielai, stiprai tasei kafijas
• Plašs SENSEO® kafijas maisījumu un garšu klāsts

Ātra un vienkārša darbība
• Vienīgais kafijas spilventiņu automāts, kas vienlaicīgi pagatavo divas tases kafijas.
• Automātiska izslēgšanās pēc 30 min. enerģijas taupīšanai un drošībai
• Ar 2 gadu garantiju



 Garšas pastiprināšanas tehnoloģija

Garšas pastiprināšanas tehnoloģija vienmērīgi 
pievada karsto ūdeni katram SENSEO® kafijas 
spilventiņam, izmantojot 45 aromāta strūklas. 
Izmantojiet kafijas spilventiņus, lai iegūtu 
gardāko SENSEO® kafiju.

Crema plus tehnoloģija

Crema Plus tehnoloģija nodrošina smalkāko un 
samtaināko putu slāni katrā SENSEO® kafijas 
tasē.

Stipruma regulēšana

Divreiz noklikšķiniet uz 1 vai 2 tasīšu pogas, lai 
pagatavotu nelielu, stipru tasi SENSEO® kafijas.

Automāts ir testēts >10 000 reižu

Izstrādes procesā Philips testē kafijas automātu 
spēju pagatavot vairāk nekā 10 000 tasīšu 
kafijas. Tas nodrošina augstu kvalitāti un ilgu 
ierīces darbmūžu.

Šķirņu un aromātu daudzveidība

SENSEO® piedāvā plašu kafijas maisījumu un 
garšu klāstu. Katram maisījumam ir izteiksmīga 
garša, lai atbilstu tieši jūsu gaumei.

1 vai 2 tases vienlaikus

Pagatavojiet vienu vai divas tases gardas 
SENSEO® kafijas ātrāk nekā minūtes laikā.

Automātiskā izslēgšanās

SENSEO® kafijas automāts automātiski 
izslēdzas 30 minūtes pēc kafijas pagatavošanas, 
lai samazinātu elektroenerģijas izmaksas un 
garantētu ierīces drošību.

Ar 2 gadu garantiju
Šim SENSEO® Original kapsulu kafijas 
automātam ir 2 gadu garantija. Mūsu SENSEO® 
Original kapsulu kafijas automāti ir izstrādāti 
veiktspējai un ilgmūžībai, garantējot jums gardu 
kafiju tasīti pēc tasītes.
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Izceltie produkti
Kafijas tablešu automāts
SENSEO kafijas pastipr. tehnoloģija Crema plus tehnoloģija, Stipruma regulēšana, Zvaigžņu balta
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Dizains
• Krāsa: Zvaigžņu balta

Apdare
• Boilera materiāls: Metāls un ar stiklu pildīts 

poliamīds
• Pilēšanas paplātes materiāls: Plastmasa
• Galvenā korpusa materiāls: Plastmasa
• Snīpja materiāls: Plastmasa
• Ūdens tvertnes materiāls: Plastmasa

Izcelsmes valsts
• Ražots: Polija un Rumānija

Vispārējas specifikācijas
• Piemērots: SENSEO® kafijas tabletes
• tasītes vienlaikus: 2
• Viegla tīrīšana un apkope: Var mazgāt trauku 

mazgājamā mašīnā
• Vienkārša lietošana un komforts: Izņemama 

pilēšanas paplāte, Automātiskā izslēgšanās
• Kafijas dzērieni: Cafè Créme
• SENSEO kafijas pastipr. tehnoloģija

Noturība
• Energoefektīva gatavošana: 1450 W
• Strāvas patēriņš gaidstāves režīmā: 0,26 W
• Ražots no otrreizēji pārstrādātiem materiāliem: 

90% (papīrs un iepakojums)

Serviss
• 2 gadu garantija

Tehniskā specifikācija:
• Vienas tasītes pagatavošanas laiks: 30 sek.
• Ūdens tvertnes ietilpība: 0,7 l
• Vada garums: 0,8 m
• Frekvence: 50 Hz
• Maks. tasītes augstums: 100 mm
• Sūkņa spiediens: 1 bar
• Spriegums: 220-240 V
• Ūdens boileri: 1
• Divu tasīšu pagatavošanas laiks: <60 sek.

Svars un izmēri
• Iepakojuma izmēri (PxDzxA): 230 x 392 x 365 mm
• Izstrādājuma izmēri (PxAxG): 213 x 315 x 330 mm
• Svars (t.sk.iepakojums): 2,3 kg
• Produkta svars: 1,70 kg
•
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