
 

 

SENSEO® Original & 
Milk
Kaffepudemaskine

• Den mest solgte SENSEO®-
maskine

• Sort
• Mælkeskummer medfølger
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est solgte SENSEO®-kaffemaskine og mælkeskummer fås nu sammen

føj mere variation til dine kaffestunder med frisk mælk. SENSEO® Original-kaffemaskinen laver en 

mragende kaffe og giver dig fleksibilitet i valget af, hvor meget kaffe du vil lave. SENSEO®-

lkeskummerens innovative teknologi giver dig en fløjlsagtig glat mælkeskum – varm eller kold – med 

tryk på en knap.

Altid en lækker kop kaffe
• Lækker kaffe med cremalag som bevis på SENSEO®-kvalitet
• Forbedret kaffetemperatur i den første kop
• Magnetisk piskning, så du opnår skummets ultimative finhed
• Maskinen er testet mere end 10.000 gange for at sikre en ensartet kvalitet

Kaffevarianter til enhver lejlighed
• Stort udvalg af SENSEO® -kaffeblandinger og smagsvarianter
• Varmt og koldt mælkeskum til en række kaffeopskrifter

Hurtig og nem betjening
• Den eneste kaffepudemaskine, der brygger to kopper ad gangen
• Stopfunktion til manuel styring af mængden, der brygges
• Pisker og låg tåler opvaskemaskine



 Lækker kaffe med cremalag

Det brede SENSEO®-kaffeudvalg og det 
enestående SENSEO®-bryggesystem sørger 
for, at den perfekte kop kaffe altid bliver 
serveret med et aromatisk og lækkert skumlag 
- bevis på fantastisk smag og kvalitet.

1 eller 2 kopper på samme tid

Tilbered 1 eller 2 kopper lækker SENSEO®-
kaffe på mindre end et minut.

Magnetisk piskning

Milk Twisters innovative piskeris kan indstilles 
til den ideelle temperatur og hastighed, der 
sikrer, at mælkeskummet får den rette 
konsistens.

Delene kan gå i opvaskemaskinen

Pisker og låg på SENSEO® Milk Twister tåler 
opvaskemaskine og letter derfor rengøringen.

Til varme og kolde drikke

Mælkeskummeren giver frihed til at skabe og få 
glæde af en række forskellige varme og kolde 
kaffeopskrifter i hjemmet, f.eks. en Latte 
Macchiato, Cappuccino eller den perfekte 
iskaffe.

Manuelt stop

Denne SENSEO®-kaffemaskine har mulighed 
for manuelt stop, så brygningen stopper, når 
det passer dig.

Et stort udvalg af blandinger og 
smagsvarianter

SENSEO® har et stort udvalg af kaffeblandinger 
og smagsvarianter. Hver blanding har sin helt 
egen smag, så der er noget for enhver smag.

Kaffetemperatur
Med SENSEO® Original er temperaturen af 
den første kop forbedret, så du får en perfekt 
kop kaffe.

Maskinen er testet mere end 10.000 
gange

Philips tester kaffemaskinerne under 
udviklingsprocessen med mere end 10.000 
kopper kaffe. Dette sikrer høj kvalitet og 
holdbarhed
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Overflade
• Materiale vandkoger: Metal- og glasfyldt polyamid
• Materiale drypbakke: Plastik
• Materiale: basisenhed: Plastik
• Udløbstudens materiale: Syntetisk harpiks
• Materiale: vandtank: Plastik

Design
• Farve: Sort

Bæredygtighed
• Bæredygtighedscertificering: Green Tick
• Fremstillet af genbrugsmaterialer: 90 % (papir og 

emballage)
• Strømforbrug brygning: 1450 W
• Strømforbrug standby: 0,26 W

Service
• 2 års reklamationsret

Tekniske specifikationer
• Pumpetryk: 1 bar
• Vandkogere: 1
• Frekvens: 50 Hz

• Spænding: 220 - 240 V
• Bryggetid én kop: 30 sek.
• Bryggetid to kopper: 60 sek.
• Kapacitet: vandtank: 0,7 L
• Ledningslængde: 0,8 m
• Maks. kophøjde: 100 mm

Vægt og dimensioner
• Produktets mål (B x D x H): 210 x 310 x 380 mm
• Vægt inkl. emballage: 2,3 kg
• Produktets vægt: 1,7 kg

Oprindelsesland
• Fremstillet i: Polen

Generelle specifikationer
• Kopper ad gangen: 2
• Velegnet til: SENSEO®-kaffepuder
• Nem rengøring og vedligeholdelse: Dele, der tåler 

opvaskemaskine, Indikator for afkalkning
• Kaffedrikke: Café Crème
• Brugervenlighed og komfort: Aftagelig drypbakke, 

Auto-sluk
• Touchpanel
•
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