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Oplev kaffens verden
med SENSEO® Original
Gør dine kaffestunder til noget særligt med SENSEO®. Dette enestående system 
kombinerer den brugervenlige SENSEO®-kaffemaskine med de specialudviklede Merrild 
SENSEO®-kaffepuder, der giver en fyldig, rund smag med et lækkert cremelag.
Sensationel kaffe
• Enestående bryggesystem giver optimal smag
• Lækker kaffe med skumlag til de særlige kaffestunder
• Mange forskellige kaffepuder, så der er noget at vælge imellem

Ultimativ komfort
• 1 eller 2 kopper SENSEO®-kaffe på mindre end et minut
• Aftagelig vandtank betyder færre genopfyldninger
• Auto-sluk betyder lavere energiforbrug

Design
• Ikonisk, kurvet SENSEO®-design
 



 Enestående bryggesystem

Enestående SENSEO®-kaffebrygningssystem fra 
Philips og Merrild. Hver kop er friskbrygget og 
tilberedt med den ultimative balance mellem kaffe og 
vand - en garanti for en rund, fyldig smag og lækker 
aroma.

To kopper på mindre end et minut

Med SENSEO® kan du få en perfekt kop dejlig og 
friskbrygget kaffe på ca. 30 sekunder og to kopper på 
mindre end et minut.

Lækker kaffe med skumlag

Det brede Merrild SENSEO®-kaffeudvalg og det 
enestående SENSEO®-bryggesystem sørger for, at 
den perfekte kop kaffe altid bliver serveret med et 
aromatisk og lækkert skumlag - bevis på fantastisk 
smag og kvalitet.

Mange forskellige kaffepuder

Med næsten 50 års erfaring ved Merrild nøjagtigt, 
hvordan man rister og maler nøje udvalgte 
kaffebønner for at få den bedste smag. Derfor 
repræsenterer Merrilds forskellige SENSEO®-
kaffepuder det fineste kaffeudvalg, der er garant for 
den gode smag. De forskellige mærker og 
smagsvarianter sikrer et bredt udvalg til forskellige 
begivenheder og smagsløg.
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Specifikationer
Tekniske specifikationer
• Strøm: 1450 W
• Spænding: 220 - 240 V
• Frekvens: 50 - 60 Hz
• Ledningslængde: 100 cm
• Kapacitet: Vandtank: 0,75 / 5 Liter/kopper
• Auto-sluk: 60 minut(ter)
• Kaffeudløbets højde: 97 mm
• Bryggemængde for sort kaffe: 120 ml

Designspecifikationer
• Farve(r): Hvid/orange
• Materialer: Plastik

Oprindelsesland
• Oprindelsesland: Polen

Mål
• Mål (B x H x D): 210 x 330 x 310 mm
• Emballage (B x H x D): 233 x 350 x 372 mm
•
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