
 

 

SENSEO® Viva Café
Kaffepudemaskine

• Crema plus-teknologi
• SENSEO-kaffeboost-teknologi
• Bryg en kop eller et krus
• Sort
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n kop eller et krus med din foretrukne SENSEO -kaffe

yd en fyldigere smag med den fineste cremede overflade
yg et langt og blødt krus kaffe eller en fyldig kop kaffe med det fineste cremede lag skum 
ed et tryk på en knap med SENSEO®-kaffepudesystemet.

Kaffevarianter til enhver lejlighed
• En kop eller et krus Senseo®-kaffe på mindre end et minut
• Udvalg af pude- og filterkaffeblandinger til hvert et øjeblik

Nyd den mest velsmagende SENSEO®-kaffe
• Crema plus giver et finere og mere fløjlsblødt, cremet lag
• Kaffeboost får mere ud af SENSEO®-kaffepuden
• Maskinen er testet mere end 10.000 gange for at sikre en ensartet kvalitet

Hurtig og nem betjening
• Afkalkningsindikatoren minder dig, hvornår det er tid til at afkalke
• Direkte start tilbereder kaffen, når maskinen er varmet op
• Auto-sluk efter 30 minutter sparer energi og giver sikkerhed

Udsøgt design
• Drypbakke i ægte metal
• Juster kaffeudløbet, så det passer til din foretrukne kop eller dit foretrukne krus



 En kop eller et krus Senseo®

Med denne Senseo®-kaffemaskine kan du 
tilberede en mellemstor kop eller et stort krus 
lækker Senseo®-kaffe fra puder på mindre end 
et minut.

Crema plus-teknologi

Crema plus-teknologien sikrer det fineste og 
mest fløjlsbløde, cremede lag. Til hver eneste 
kop SENSEO®-kaffe.

Kaffeboost-teknologi

Ved hjælp af 45 aromadyser spreder 
kaffeboost-teknologien det varme vand jævnt 
gennem hver SENSEO®-kaffepude. Få mest 
muligt ud af din kaffepude for at opnå den mest 
velsmagende SENSEO®-kaffe.

Afkalkningsindikator

SENSEO®-kaffemaskine minder dig om, 
hvornår du skal afkalke. Afkalk med SENSEO®-
afkalkningsmiddel hver 3. måned for at holde 
apparatet kalkfrit. Det sikrer: Maks. mængde i 
koppen, perfekt kaffetemperatur og apparatets 
holdbarhed. Brug ikke eddike, da det kan 
beskadige dit SENSEO®-apparat og påvirker 
kaffens smag.

Auto-sluk

SENSEO®-kaffemaskinen slukker automatisk 
30 minutter efter kaffebrygningen for at spare 
energi samt af hensyn til apparatsikkerheden.

Udvalg af pude- og filterkaffe
Med Senseo® Switch kan nyde en lang række 
mellemstore og store pude- og 
filterkaffeblandinger og -smage. Du kan således 
altid drikke den kaffe, du bedst kan lide.

Direkte start
Når du trykker på knappen for 1 eller 2 
kopper, mens apparatet varmer op, begynder 
SENSEO® automatisk at brygge din lækre 
SENSEO®-kaffe.

Maskinen er testet mere end 10.000 
gange

Philips tester kaffemaskinerne under 
udviklingsprocessen med mere end 10.000 
kopper kaffe. Dette sikrer høj kvalitet og 
holdbarhed

Justerbar ægte metalhældetud

Juster udløbets position, så det passer til din 
foretrukne kop eller dit foretrukne krus

Philips' grønne logo
Philips' grønne produkter reducerer 
omkostninger, energiforbrug og CO2-
udledning. Hvordan? De tilbyder en 
markant miljømæssig forbedring på et 
eller flere af Philips' grønne fokusområder 
- energieffektivitet, emballage, farlige 
stoffer, vægt, genbrug og bortskaffelse 
samt garanteret lang levetid.
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Design
• Farve: Sort

Overflade
• Materiale drypbakke: Metal
• Udløbstudens materiale: Rustfrit stål

Oprindelsesland
• Fremstillet i: Polen

Generelle specifikationer
• Velegnet til: SENSEO®-kaffepuder
• Kopper ad gangen: 2
• Nem rengøring og vedligeholdelse: Indikator for 

afkalkning, Dele, der tåler opvaskemaskine
• Brugervenlighed og komfort: Aftagelig hældetud, 

Aftagelig vandbeholder, Auto-sluk, Bryggestop, 
Direkte start, Aftagelig drypbakke

• SENSEO-kaffeboost-teknologi
• Antal kaffeindstillinger: 2 (kop, krus)
• SENSEO® Crema Plus-teknologi

Bæredygtighed
• Strømforbrug brygning: 1450 W

• Strømforbrug standby: 0,36 W
• Fremstillet af genbrugsmaterialer: 90 % (papir og 

emballage)

Service
• 2 års reklamationsret

Tekniske specifikationer
• Bryggetid én kop: 30 sek.
• Kapacitet: vandtank: 0,9 L
• Kapacitet: vandtank: Op til 6 bægre
• Ledningslængde: 0,8 m
• Frekvens: 50 Hz
• Maks. kophøjde: 100 - 120 mm
• Pumpetryk: 1 bar
• Spænding: 220-240 V
• Vandkogere: 1

Vægt og dimensioner
• Emballagens mål (B x D x H): 232 x 370 x 380 mm
• Produktets mål (B x D x H): 190 x 310 x 340 mm
• Vægt inkl. emballage: 2,4 kg
• Produktets vægt: 1,75 kg
•
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