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Szenzációs, frissen főzött kávé!
Speciális kiadás a Studio Tord Boontje tervezésében
A SENSEO® új generációs kávéfőzőinek köszönhetően még könnyebbé vált a tökéletes SENSEO® 
kávé elkészítése. Ezek a legegyszerűbben és legkényelmesebben használható készülékek a SENSEO® 

kávéfőzéshez. Ezt a különleges kiadást a Studio Tord Boontje tervezte. Stílusos kivitele, mely piros és 

fehér színben kapható, árulkodik arról, hogy gazdája magas igényeket támaszt kávéjával szemben.

Szenzációs kávé
• Az egyedülálló, szabadalmaztatott SENSEO® kávéfőző rendszer biztosítja a kávé és a víz 

mindenkori megfelelő arányát
• A Douwe Egberts SENSEO® kávépárnák nagy választékában minden alkalomhoz talál 

megfelelőt
• Az ízletes SENSEO® habréteg a Douwe Egberts SENSEO® kivételes kávéminőségének 

garanciája

Tervezés
• Speciális kiadás a Studio Tord Boontje tervezésében

Tökéletes kényelem
• Egy csésze SENSEO® kávé kb. 30 másodperc, két csésze kevesebb mint egy perc alatt
• Az állítható kifolyó könnyedén idomul kedvenc bögréje méretéhez
• A kivehető extra méretű víztartálynak (8 csésze) köszönhetően kevesebbszer kell újratölteni
• Automatikus kikapcsolás: A kényelem és biztonság érdekében 60 perc múlva automatikusan 

kikapcsol.



 Egyedülálló, szabadalmaztatott 
SENSEO® kávéfőző rendszer
Egyedülálló kávéfőző rendszer a Philipstől és a 
Douwe Egbertstől: minden csésze frissen főzött; a 
kávé és a víz aránya mindig megfelelő. A lágy, gazdag 
ízvilág és az ízletes aroma garanciája.

Douwe Egberts SENSEO® kávépárnák 
nagy választéka

Több mint 250 éves tapasztalatával a Douwe Egberts 
pontosan ismeri a gondosan kiválogatott kávészemek 
pörkölésének és őrlésének titkát a legjobb íz elérése 
érdekében. A Douwe Egberts SENSEO® kávépárna-
választékkal mindig kiváló kávét ihat.

Ízletes SENSEO® habréteg

A Douwe Egberts SENSEO® kivételes 
kávéminőségének garanciája

Tervezte: Studio Tord Boontje
A Studio Tord Boontje munkáját leginkább a design 
és szenvedély közötti házasságként lehet értelmezni. 
Stílusterveiket többnyire a természet ihleti, így 
képesek rabul ejteni és elvarázsolni közönségük 
érzelmeit és képzeletét.
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Műszaki adatok
• Tápkapcsoló: 1450 W
• Feszültség: 220-240 V
• Frekvencia: 50-60 Hz
• Vezetékhossz: 100 cm
• Víztartály űrtartalma: 1,2 / 8 liter / pohár
• Automatikus kikapcsolás: 60 perc
• A kifolyócső magassága: 97 - 117 mm
• Feketekávé főzési mennyisége: 120 ml

Kivitelezési jellemzők
• Szín: Fehér
• Anyagok: Műanyag, aquadeck

Származási hely
• Származási hely: Lengyelország
•
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