
 

 

SENSEO® Original
Kávéfőző

• A legkeresettebb SENSEO® 
készülék

• Fehér
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P
Eg
Te
SE
me
ompás kávé egyetlen gombnyomással
yszerre 1 vagy 2 csésze, tökéletes hőmérsékleten

gye gazdagabbá a kávézás pillanatait a legkeresettebb SENSEO® kávéfőzővel, a 
NSEO® Original készülékkel. Minden eddiginél jobb minőségű ital a csészében, a 
nnyiség változtathatóságának rugalmassága, valamint kényelem

Mindig tökéletes kávéélmény
• Kávéjának gazdag krémrétege a SENSEO® minőséget garantálja
• Jobb kávéhőmérséklet már az első csészében
• A készüléket több mint 10 000 alkalommal tesztelik a minőség fenntartása érdekében

Széles választék minden alkalomra
• Különféle kávétípusok és ízek az eltérő ízlések kielégítésére

Gyors és könnyű működtetés
• Egyedülálló kávéfőző, amellyel egyszerre 2 csésze kávé készíthető
• Főzésleállítási funkció a főzési mennyiség kézi irányítására
• 30 perces automatikus kikapcsolás az energiatakarékosság és a biztonság jegyében
• Kávé egyetlen gombnyomással



 Kézi főzésleállítás

Ez a SENSEO® kávéfőző kézi főzésleállítást tesz 
lehetővé, így bármikor leállíthatja a főzési ciklust.

Gazdag krémréteg

A kiváló minőségű SENSEO® kávéválaszték és az 
egyedülálló SENSEO® kávéfőző rendszer 
gondoskodik róla, hogy a tökéletes csésze kávén 
mindig bőséges és ízletes habréteg is legyen, ami a 
páratlan íz és minőség bizonyítéka.

Egygombos működtetés

Ezzel a kávéfőzővel egyszerűen, egyetlen gomb 
megnyomásával elkészíthet akár két csésze kávét is.

Különféle típusok és ízek

A SENSEO® a legkülönfélébb kávétípusokat és -
ízeket kínálja, amelyeknek mind megvan az egyéni 
ízviláguk, ahogy Ön szereti.

Egyszerre 1 vagy 2 csésze

Ezzel a SENSEO® kávéfőzővel egy vagy két csésze 
finom SENSEO® kávé készíthető kevesebb mint egy 
perc alatt.

Automatikus kikapcsolás

A SENSEO® kávéfőző 30 perc után automatikusan 
kikapcsol, amivel energiát takaríthat meg.
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Műszaki adatok
Általános jellemzők
• Csészék száma egyidejűleg: 2
• A következőkhöz használható:: SENSEO® 

kávépárnák
• Egyszerű használat és kényelem: Kivehető 

csepptálca, Automatikus kikapcsolás, Főzés 
leállítása

• Egyszerű tisztítás és karbantartás: 
Mosogatógépben tisztítható alkatrészek

• Kávéitalok: Café Cremè

Kidolgozás
• Forraló anyaga: Fém- és üvegszáltöltésű poliamid
• Csepptálca anyaga: Műanyag
• A készülék anyaga: Műanyag
• Kifolyócső anyaga: Műanyag
• Víztartály anyaga: Műanyag

Származási hely
• Gyártó ország: Lengyelország és Románia

Formatervezés
• Szín: Fehér

Fenntarthatóság
• Fenntarthatósági tanúsítvány: Zöld pipa
• Energiafogyasztás készenléti állapotban: 0,26 W
• Energiafogyasztás kávéfőzéskor: 1450 W
• Újrahasznosított anyagból készült: 90% (papír és 

csomagolás)

Szerviz
• 2 év garancia

Műszaki adatok
• Szivattyúnyomás: 1 bar
• Max. csészemagasság: 100 mm
• Főzési idő - 1 csésze: 30 mp
• Vízforralók: 1
• Főzési idő – 2 csésze: <60 mp
• Frekvencia: 50 Hz
• Vezetékhossz: 0,8 m
• A víztartály űrtartalma: 0,7 L
• Feszültség: 220–240 V

Tömeg és méretek
• Készülék tömege: 1,70 kg
• Tömeg, a csomagolással együtt: 2,3 kg
• A termék méretei (Szé x Mé x Ma): 213 x 315 x 

330 mm
• A csomag méretei (Szé x Mé x Ma): 230 x 392 x 

365 mm
•
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