
 

 

SENSEO®

Kaffepudesystem

• SENSEO® Brio
• Sort
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L
t
Gø
dig
ka
ækker kaffe med et 
ryk på en knap
r dine kaffestunder endnu bedre med SENSEO® Viva Café! Det ikoniske design giver 
 lækker kaffe med et tryk på en knap. De mange funktioner, f.eks. det justerbare 
ffeudløb og afkalkningsindikatoren, gør den meget praktisk og nem at bruge.

Hurtig og nem betjening
• 1 eller 2 kopper kaffe på mindre end et minut
• Justerbart kaffeudløb, som kan tilpasses til din foretrukne kop
• Auto-sluk efter 30 minutter sparer energi
• Lysindikatoren påminder dig om, hvornår du skal afkalke
• Friskbrygget kaffe med et tryk på en knap

Altid en lækker kop kaffe
• Lækker kaffe med cremalag som bevis på SENSEO®-kvalitet
• Det enestående SENSEO®-kaffebryggesystem giver optimal smag

Kaffevarianter til enhver lejlighed
• Et stort udvalg af kaffeblandinger og smagsvarianter til enhver smag



 Afkalkningsindikator

Kaffemaskinen minder dig om, hvornår den skal 
afkalkes. Jævnlig afkalkning med den særligt udviklede 
SENSEO®-afkalker sikrer den bedste kaffesmag og 
forhindrer kalkaflejring fra postevand.

Justerbart kaffeudløb

Ved at hæve eller sænke kaffeudløbet kan du tilpasse 
din SENSEO®-kaffemaskine til størrelsen på din 
foretrukne kop eller krus.

Auto-sluk

Din SENSEO®-kaffemaskine slukker automatisk 
efter 30 minutter, så du kan spare på strømmen.

Et stort udvalg af blandinger og 
smagsvarianter

SENSEO® tilbyder et stort udvalg af kaffeblandinger 
og smagsvarianter, med hver sin helt egen smag, så 
der er noget til din personlige smag.
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Specifikationer
Ydeevne
• Bryggetid 1 kop: 30 sek
• Bryggetid 2 kopper: <60 sek.

Nem at anvende
• 2 kopper ad gangen
• Justerbart kaffeudløb
• Auto fra: 30 min.
• Indikator for tom beholder

Nem at rengøre
• Indikator for afkalkning
• Delene kan gå i opvaskemaskinen

Design
• Farve: Sort
• Metaldrypbakke
• Udløbstud i rustfrit stål

Bæredygtighed
• Energiforbrug: 0,36 W (på standby), 1450 W (mens 

du brygger)
• Fremstillet af genbrugsmaterialer: 90 % (papir og 

emballage)
• Bæredygtighedscertificering: Green Tick

Service
• 2 års verdensomspændende reklamationsret

Oprindelsesland
• Polen

Tekniske specifikationer
• Kapacitet: Vandtank: 8 kopper / 1,2 l
• Spænding: 220-240 V
• Strøm: 1450 W
• Frekvens: 50 Hz
• Ledningslængde: 80 cm
• Kaffeudløbets højde: 100 - 120 mm

Vægt og mål
• Kaffemaskine (B x H x D): 19 x 34 x 31 cm
• Emballage (BxHxD): 370 x 380 x 232 mm
•
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