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• Perkamiausias „SENSEO®“ 
aparatas

• SENSEO kavos virimo 
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ėgaukitės dar sodresniu skoniu
NSEO® kavos aparatas – dar skanesnė kava iš tablečių

itaikius naująją „SENSEO®“ kavos virimo technologiją, nr. 1 pagal perkamumą 
ENSEO®“ kavos aparatas dar labiau sustiprina kavos skonį. 45 antgaliai optimaliai 
skirsto karštą vandenį per visą tabletę ir iš karto paliečia visas 50 kavos pupelių.

Nuolat mėgausitės skanios kavos puodeliu
• Su „Coffee Boost“ geriausiai išnaudokite SENSEO® kavos tabletes
• Skani kavos puta yra SENSEO® kokybės įrodymas
• Geresnė pirmojo kavos puodelio temperatūra
• Įrenginiai tikrinami >10 000 kartų, kad būtų užtikrinta kokybė

Kavos įvairovė kiekvienai akimirkai
• Plati SENSEO® kavos derinių ir skonių įvairovė

Greitas ir lengvas naudojimas
• Vienintelis kavos tablečių aparatas, verdantis du puodelius kavos vienu metu
• Virimo sustabdymo funkcija, kad būtų galima kontroliuoti verdamos kavos kiekį rankiniu būdu
• Automatinis išsijungimas po 30 minučių, kad būtų taupoma energija ir užtikrinta sauga
• Kava vienu mygtuko paspaudimu



 Rankinis virimo sustabdymas

Naudodami šį „SENSEO®“ kavos virimo aparatą 
galite sustabdyti virimą rankiniu būdu, jei to reikia.

Skani kavos puta

Rinktinė „SENSEO®“ kava ir unikali „SENSEO®“ 
kavos virimo sistema užtikrina, kad jūsų tobula kava 
visada būtų patiekiama su stiprios ir skanios putos 
sluoksniu – puikaus skonio ir kokybės įrodymu.

Veikia spustelėjus vieną mygtuką

Šiuo kavos tablečių aparatu galite lengvai paruošti 
vieną ar du puodelius kavos paspaudę vieną mygtuką.

Derinių ir skonių įvairovė

SENSEO® siūlo plačią skirtingų kavos derinių ir 
skonių įvairovę. Kiekvienas derinys yra skirtingas, 
kad atitiktų jūsų išskirtinį skonį.

1 ar 2 puodeliai tuo pačiu metu

Paruoškite 1 ar 2 puodelius skanios SENSEO® kavos 
greičiau nei per minutę.

Automatinis išjungimas

Išviręs kavą SENSEO® kavos aparatas automatiškai 
išsijungia po 30 min., kad būtų taupoma energija ir 
užtikrinta prietaiso sauga.
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Specifikacijos
Kilmės šalis
• Pagaminta: Lenkija ir Rumunija

Bendrosios specifikacijos
• Kavos gėrimai: Juoda kava
• Tinka naudoti su: SENSEO® kavos tabletės
• Puodeliai tuo pačiu metu: 2
• Paprastas ir patogus naudojimas: Išimamas lašų 

surinkimo padėklas, Virimo sustabdymas, 
Automatinis išjungimas

• Lengvas valymas ir paprasta priežiūra: Indaplovėje 
plaunamos dalys

• SENSEO kavos virimo technologija

Apdaila
• Nuvarvėjimo padėklo medžiaga: Plastikas
• Snapelio medžiaga: Plastikas
• Virintuvo medžiaga: Metalas ir poliamidas su stiklo 

pluoštu
• Vandens bakelio medžiaga: Plastikas
• Pagrindinio korpuso medžiaga: Plastikas

Konstrukcija
• Spalva: Visiškai juoda

Pastovumas
• Energijos sąnaudos budėjimo režimu: 0,26 W
• Energijos sąnaudos verdant: 1450 W
• Pagamintas iš perdirbtų medžiagų: 90 % (popierius 

ir pakuotės)

Techninė priežiūra
• 2 metų garantija

Techniniai duomenys
• Vandens virintuvas: 1
• Dažnis: 50 Hz
• Dviejų puodelių virimo laikas: <60 sek.
• Vieno puodelio virimo laikas: 30 sek.
• Vandens bakelio talpa: 0,7 l
• Didžiausias puodelio aukštis: 100 mm
• Maitinimo laido ilgis: 0,8 m
• Įtampa: 220–240 V
• Siurblio slėgis: 1 barų

Svoris ir matmenys
• Gaminio matmenys (P x G x A): 213 x 315 x 

330 mm
• Gaminio svoris: 1,70 kg
• Pakuotės matmenys (P x G x A): 230 x 392 x 

365 mm
• Svoris su pakuote: 2,3 kg
•
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