
 

 

„SENSEO®“ Viva Café
Kavos tablečių 
aparatas

• SENSEO kavos virimo 
technologija

• Sodriai juoda
• Reguliuojamas metalinis snapelis
• Tiesioginis paleidimas
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M
SE
Pr
ap
pe
ėgaukitės dar sodresniu skoniu
NSEO® kavos aparatas – dar skanesnė kava iš tablečių

itaikius naująją „SENSEO®“ kavos virimo technologiją, „SENSEO® Viva Café“ kavos 
aratas dar labiau sustiprina kavos skonį. 45 antgaliai optimaliai paskirsto karštą vandenį 
r visą tabletę ir iš karto paliečia visas 50 kavos pupelių.

Mėgaukitės skaniausia SENSEO® kava
• Su „Coffee Boost“ geriausiai išnaudokite SENSEO® kavos tabletes
• Skani kavos puta yra SENSEO® kokybės įrodymas
• Įrenginiai tikrinami >10 000 kartų, kad būtų užtikrinta kokybė
• Unikali virimo sistema optimaliam skoniui ir temperatūrai

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

Stilinga konstrukcija
• Sureguliuokite kavos snapelį taip, kad jis tiktų jūsų mėgstamam puodeliui

Greitas ir lengvas naudojimas
• Vienintelis kavos tablečių aparatas, verdantis du puodelius kavos vienu metu
• Tiesioginis paleidimas – kava verdama aparatui įkaitus
• Automatinis išsijungimas po 30 minučių, kad būtų taupoma energija ir užtikrinta sauga
• Kalkių nuosėdų šalinimo lemputė primena, kai ateina laikas nukalkinti



 Kavos virimo technologija

„Coffee Boost“ technologija paskirsto karštą 
vandenį per 45 antgalius, vienodai per kiekvieną 
SENSEO® kavos tabletę. Išgaukite geriausią 
SENSEO® kavos skonį iš kavos tabletės.

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.

Kalkių nuosėdų šalinimo indikatorius

SENSEO® kavos aparatas primena, kai reikia 
šalinti kalkes. Šalinkite kalkes su „SENSEO® 
Descale“ kas 3 mėnesius, kad prietaise nebūtų 
kalkių ir užtikrintumėte maksimalų pripildomą 
puodelio tūrį, idealią kavos temperatūrą ir 

prietaiso patvarumą. Nenaudokite acto, nes jis 
gali sugadinti SENSEO® prietaisą ir pakeisti 
kavos skonį.

Reguliuojamas metalinis snapelis

Sureguliuokite snapelio padėtį taip, kad jis tiktų 
jūsų mėgstamam puodeliui

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.

Unikali virimo sistema
Dirbdami „SENSEO®“ mes žinome, kaip išgauti 
geriausias kavos pupelių savybes, kad būtų 
paruošta nepriekaištinga kava. „SENSEO®“ 
sistemos veikimas yra paprastas ir 
nepakartojamas. Vanduo iš virintuvo patenka į 
aparatą su tabletėmis. Karštas vanduo 
atskleidžia kavos aromatą ir taip paruošiamas 
puodelis puikios kavos. „SENSEO®“ – kokybė, 
kuria galite pasitikėti.

Tiesioginis paleidimas
Jei paspausite 1 arba 2 puodelių mygtuką, kai 
aparatas kaista, SENSEO® automatiškai pradės 
gaminti skanią SENSEO® kavą.

„Philips Green“ logotipas
„Philips Green“ gaminiai gali sumažinti 
išlaidas, energijos suvartojimą ir CO2 
emisiją. Kaip? Jie siūlo didelį patobulinimą 
saugant aplinką vienoje arba keliose 
„Philips“ ekologiškumo srityse – 
efektyvaus energijos vartojimo, pakavimo, 
kenksmingų medžiagų, svorio, perdirbimo 
ir utilizavimo bei patikimo veikimo per visą 
tarnavimo laiką srityse.
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Konstrukcija
• Spalva: Sodriai juoda

Apdaila
• Nuvarvėjimo padėklo medžiaga: Metalas
• Snapelio medžiaga: Nerūdijantis plienas

Kilmės šalis
• Pagaminta: Lenkija

Bendrosios specifikacijos
• Tinka naudoti su: Kavos tabletės
• Puodeliai tuo pačiu metu: 2
• Lengvas valymas ir paprasta priežiūra: Nuovirų 

šalinimo indikatorius, Indaplovėje plaunamos dalys
• Paprastas ir patogus naudojimas: Nuimamas 

snapelis, Išimama vandens talpykla, Automatinis 
išjungimas, Virimo sustabdymas, Tiesioginis 
paleidimas

• Kavos gėrimai: Juoda kava
• SENSEO kavos virimo technologija

Pastovumas
• Energijos sąnaudos verdant: 1450 W

• Energijos sąnaudos budėjimo režimu: 0,36 W
• Pagamintas iš perdirbtų medžiagų: 90 % (popierius 

ir pakuotės)

Techninė priežiūra
• 2 metų garantija

Techniniai duomenys
• Vieno puodelio virimo laikas: 30 sek.
• Vandens bakelio talpa: 0,9 l
• Vandens bakelio talpa: Iki 6 puodeliai
• Maitinimo laido ilgis: 0,8 m
• Dažnis: 50 Hz
• Didžiausias puodelio aukštis: 100–120 mm
• Siurblio slėgis: 1 barų
• Įtampa: 220-240 V
• Dviejų puodelių virimo laikas: <60 sek.

Svoris ir matmenys
• Pakuotės matmenys (P x G x A): 232 x 370 x 

380 mm
• Gaminio matmenys (P x G x A): 190 x 310 x 

340 mm
• Svoris su pakuote: 2,4 kg
• Gaminio svoris: 1,75 kg
•
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