
 

 

SENSEO® Original XL
Máquina de café de 
pastilhas

• Máquina mais vendida da 
SENSEO®

• Depósito de água XL
• Vermelho forte
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afé delicioso com um simples toque num botão

onveniência extra para momentos de café prolongados
riqueça os seus momentos de café com a SENSEO® Original, a máquina de café SENSEO® mais 

dida. Com um depósito de água XL para maior conveniência – 70% mais de capacidade de água 

ra 19 chávenas com um enchimento*. Além disso, possui um bico mais curto para chávenas mais 

as.

Uma chávena de café sempre deliciosa
• Deliciosa camada de creme de café como prova da qualidade SENSEO®

• Melhor temperatura do café na primeira chávena
• Máquina testada > 10 000 vezes para garantir uma qualidade consistente

Funcionamento rápido e simples
• A única máquina de café de cápsulas que prepara duas chávenas em simultâneo
• Funcionalidade de paragem da preparação para controlar manualmente o volume de café
• Desativação automática após 30 minutos para poupança de energia e segurança
• Café com um simples toque num botão
• Bico mais curto para chávenas mais altas
• Depósito de água amovível de 1,2 litros para 19 chávenas num só enchimento

Uma variedade de café para cada momento
• Grande variedade de misturas e aromas de café SENSEO®



 Bico mais curto
A XL Original possui um bico mais curto para 
chávenas mais altas.

Depósito de água XL

O depósito de água XL tem 70% mais de 
capacidade de água (1,2 litros) para preparar 
19 chávenas num só enchimento*, em vez das 
5 chávenas do modelo Original básico.

Paragem da preparação manual

Esta máquina de café SENSEO® permite parar 
a preparação manualmente para interromper o 
ciclo de preparação quando desejar.

Camada deliciosa de creme de café

A melhor selecção de café SENSEO® e o 
sistema de café exclusivo SENSEO® asseguram 
que a sua chávena de café perfeita é sempre 

acompanhada por uma camada rica e deliciosa 
de creme de café - prova do sabor de 
excelência e da alta qualidade.

Funcionamento com um botão

Com esta máquina de café de pastilhas pode 
preparar facilmente uma ou duas chávenas de 
café com um simples toque num botão.

Grande variedade de misturas e aromas

A SENSEO® tem uma grande variedade de 
misturas e aromas de café, cada um com um 
sabor distinto para satisfazer as suas 
preferências pessoais.

1 ou 2 chávenas em simultâneo

Prepare uma ou duas chávenas do delicioso 
café SENSEO® em menos de um minuto.

Desativação automática

A máquina de café SENSEO® desliga-se 
automaticamente 30 minutos após preparar o 
café para poupança de energia e segurança do 
aparelho.

Temperatura do café
A SENSEO® Original melhorou a temperatura 
da 1.ª chávena para lhe assegurar uma chávena 
de café perfeita.

Máquina testada > 10 000 vezes

A Philips testa as suas máquinas de café 
durante o processo de desenvolvimento em 
mais de 10 000 chávenas de café para garantir 
uma elevada qualidade e durabilidade
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Destaques
Máquina de café de pastilhas
Máquina mais vendida da SENSEO® Depósito de água XL, Vermelho forte
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Design
• Cor: Vermelho profundo

País de origem
• Fabricada na: Polónia e Roménia

Especificações gerais
• Adequada para: Pastilhas de café
• Chávenas em simultâneo: 2
• Facilidade de limpeza e manutenção: Peças laváveis 

à máquina
• Facilidade de utilização e conforto: Desativação 

automática, Parar preparação
• Bebidas com café: Café cremoso

Sustentabilidade
• Consumo de energia na preparação: 1450 W
• Consumo de energia em modo de espera: 0,26 W
• Embalagem: > 90 % de materiais reciclados

Assistência
• 2 anos de garantia

Especificações técnicas
• Tempo de preparação de uma chávena: 30 seg.
• Frequência: 50 Hz
• Capacidade do depósito de água: 1,2 l
• Comprimento do cabo de alimentação: 0,8 m
• Altura máx. da chávena: 110 mm
• Voltagem: 220 - 240 V
• Tempo de preparação de duas chávenas: <60 seg.
• Pressão da bomba: 1 bares
• Capacidade do depósito de água: 19* copos

Peso e dimensões
• Dimensões da embalagem (LxPxA): 466 x 225 x 

370 mm
• Dimensões do produto (LxPxA): 219 x 356 x 

236 mm
• Peso incluindo a embalagem: 2,412 kg
• Peso do produto: 1,8 kg
•
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* Com base em chávenas de 60 ml
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