
 

 

SENSEO® Original
Annoskahvilaite

• Myydyin SENSEO®-keitin
• Valkoinen (Star White)
• ja Senseo®-tussit
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erkullista kahvia yhdellä painikkeen painalluksella

NSEO® ja päiväsi alkaa paremmin
ranna kahvihetkiäsi SENSEO® Originalilla, joka on myydyin SENSEO®-
hvikoneemme. Mukana tulevilla tusseilla voit ilmaista itseäsi kahvikoneen pinnoilla.

Aina kuppi herkullista kahvia
• Herkullinen vaahtokerros on todiste SENSEO®-kahvin laadusta
• Kuumaa kahvia jo ensimmäisestä kupista alkaen
• Tuotteen laatu varmistetaan testaamalla tuotetta yli 10 000 kertaa.

Jokaiseen hetkeen oikeanlaista kahvia
• Laaja valikoima SENSEO®-kahvisekoituksia ja -makuja

Helppo ja nopea käyttää
• Markkinoiden ainoa kahvityyny, josta voit valmistaa kaksi kupillista
• Manuaalinen suodatuksen pysäytys kahvimäärän säätämiseen
• 30 minuutin automaattinen virrankatkaisu säästää energiaa ja lisää turvallisuutta
• Kahvia yhdellä painikkeen painalluksella



 Manuaalinen suodatuksen pysäytys

Voit pysäyttää SENSEO®-kahvinkeittimen 
suodatuksen milloin tahansa.

Herkullinen vaahtokerros

SENSEO®-kahvivalikoima ja ainutlaatuinen 
SENSEO®-kahvinvalmistusjärjestelmä takaavat, että 
täydellisessä kahvikupillisessa on aina täyteläisen 
herkullinen kahvin vaahtokerros - maun ja laadun 
takuu.

Käyttö yhdellä painikkeella

Tällä annoskahvilaitteella voit valmistaa helposti 
yhden tai kaksi kuppia kahvia yhdellä painikkeen 
painalluksella.

Valikoima sekoituksia ja makuja

SENSEO® tarjoaa runsaan valikoiman 
kahvisekoituksia ja -makuja, joista löydät juuri omaan 
makuusi sopivan kahvin.

1 tai 2 kuppia samanaikaisesti

Valmista yksi tai kaksi kuppia herkullista SENSEO®-
kahvia alle minuutissa.

Automaattinen virrankatkaisu

SENSEO®-kahvinkeitin sammuu automaattisesti 
30 minuutin kuluttua suodatuksesta, mikä säästää 
energiaa ja lisää turvallisuutta.
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Tekniset tiedot
Alkuperämaa
• Valmistusmaa:: Puola ja Romania

Yleiset tiedot
• Kahvijuomat: Cafè créme
• Sopii seuraaviin malleihin: SENSEO®-annoskahvit
• Samaan aikaan valmistettavien kupillisten määrä: 2
• Helppo ja mukava käyttää: Irrotettava valumisastia, 

Suodatuksen keskeytys, Automaattinen 
virrankatkaisu

• Helppo puhdistaa ja huoltaa: Konepestävät osat

Pinnoitus
• Boilerin materiaali: Metalli ja lasitäytteinen 

polyamidi
• Valumisastian materiaali: Muovi
• Kaatonokan materiaali: Muovi
• Vesisäiliön materiaali: Muovi
• Rungon materiaali: Muovi

Muotoilu
• Väri: Valkoinen

Ympäristö
• Virrankulutus valmiustilassa: 0,26 W
• Virrankulutus suodatuksen aikana: 1 450 W
• Valmistettu uusiomateriaaleista: 90 % 

(paperitulosteet ja pakkaus)

Huolto
• 2 vuoden takuu

Tekniset tiedot
• Pumpun paine: 1 baari
• Vesiboilerit: 1
• Taajuus: 50 Hz
• Kahden kupin suodatusaika: < 60 s; sekuntia
• Yhden kupin suodatusaika: 30 s; sekuntia
• Tilavuus, vesisäiliö: 0,7 V
• Kupin enimmäiskorkeus: 100 mm
• Johdon pituus: 0,8 m
• Jännite: 220–240 V

Paino ja mitat
• Tuotteen mitat (L x S x K): 213 x 315 x 330 mm
• Tuotteen paino: 1,70 kg
• Pakkauksen mitat (L x S x K): 230 x 392 x 365 mm
• Paino pakattuna: 2,3 kg
•
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