
 

 

SENSEO® Original
SENSEO®-
kaffemaskin

• Den storsäljande SENSEO®-
bryggaren

• Stjärnvit
• Med särskilda märkpennor för 

Senseo®
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ut
ott kaffe med en enkel knapptryckning
rja med något fantastiskt varje dag med SENSEO®

rgyll kaffestunden med SENSEO® Original – den populäraste SENSEO®-
ffebryggaren. Med särskilda märkpennor så att du kan skriva eller rita på din maskin, och 
trycka dig som du vill

Alltid gott kaffe
• Det delikata kaffe crema-skiktet bevisar SENSEO®:s höga kvalitet
• Förbättrad kaffetemperaturen för den första koppen
• Maskinen har testats över10 000 gånger för vi ska kunna garantera konsekvent och hög kvalitet

Kaffevarianter för alla tillfällen
• Stort utbud av SENSEO® -kaffeblandningar och -kaffesmaker

Snabb och enkel att använda
• Den enda kaffekapselmaskinen som brygger två koppar åt gången
• Funktion för att stoppa bryggningen för att manuellt kontrollera bryggvolymen
• Automatisk avstängning efter 30 minuter för säkerhet och för att spara energi
• Kaffe med en enkel knapptryckning



 Manuellt bryggstopp

Med den här SENSEO®-kaffebryggare kan du 
manuellt stoppa bryggningen när du vill.

Delikat kaffe crema-skikt

Det fina SENSEO®-kaffeutbudet och det unika 
SENSEO®-bryggningssystemet ser till att din 
perfekta kopp kaffe alltid har ett fylligt och utsökt 
kaffeskumlager – ett bevis på förstklassig smak och 
kvalitet.

Enknappsdrift

Med den här SENSEO®-kaffemaskinen kan du enkelt 
göra en eller två koppar kaffe bara genom att trycka 
på en knapp.

Olika blandningar och smaker

SENSEO® har många olika kaffeblandningar och 
kaffesmaker. Varje blandning har sin egen unika 
karaktär, så att du kan få en sort som passar just dig.

En eller två koppar samtidigt

Gör en eller två koppar utsökt SENSEO®-kaffe på 
mindre än en minut.

Automatisk avstängning

SENSEO®-kaffebryggaren stängs av automatiskt 
efter 30 minuter när du har bryggt kaffe för att hålla 
energikostnaderna nere och säkerställa att 
apparaten förblir säker.
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Specifikationer
Ursprungsland
• Tillverkad i: Polen och Rumänien

Allmänna specifikationer
• Kaffedrycker: Cafè Créme
• Passar för: SENSEO®-kaffekapslar
• Koppar samtidigt: 2
• Enkel och bekväm att använda: Löstagbar 

droppbricka, Bryggstopp, Automatisk avstängning
• Enkel att rengöra och underhålla: Delar som kan 

diskas i diskmaskin

Legering
• Kokarens material: Metall och glasfylld polyamid
• Droppbrickans material: Plast
• Material till pip: Plast
• Material, vattenbehållare: Plast
• Material i huvudenhet: Plast

Design
• Färg: Stjärnvit

Hållbarhet
• Strömförbrukning i standby: 0,26 W
• Strömförbrukning, bryggning: 1450 W
• Tillverkad av återvunnet material: 90 % 

(dokumentation och förpackning)

Service
• 2 års garanti

Tekniska specifikationer
• Pumptryck: 1 bar
• Vattenkokare: 1
• Frekvens: 50 Hz
• Bryggningstid, 2 koppar: < 60 sek
• Bryggningstid, 1 kopp: 30 sek
• Kapacitet, vattentank: 0,7 L
• Max. höjd för mugg: 100 mm
• Sladdlängd: 0,8 m
• Spänning: 220 - 240 V

Vikt och mått
• Produktens mått (B x D x H): 213 x 315 x 330 mm
• Produktens vikt: 1,70 kg
• Förpackningens mått (B x D x H: 230 x 392 x 

365 mm
• Vikt inkl. förpackning: 2,3 kg
•
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