
 

 

SENSEO® Viva Café 
Premium
Annoskahvilaite

• Kehitetty SENSEO®-
kahvityynyille

• Platina
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O
ka
Na
He
jäl
ta kahvistasi enemmän irti
hvin vahvuuden valitsimen avulla
uti ystäviesi kanssa SENSEO® Viva -kahvin pehmeän kermaisesta mausta. 
lppokäyttöisen SENSEO® Viva Café -kahvinkeittimen uudet pehmeät muodot ovat 

leen yksi menestysaskel SENSEO®-tuotemerkin historiassa.

Todellista mukavuutta
• Valitse itse kahvisi vahvuus
• Säädettävä kaatonokka kaikenkokoisille kupeille
• Automaattinen virrankatkaisu vähentää virrankulutusta
• Irrotettava erikoissuuri vesisäiliö vähentää täyttökertojen määrää
• Kalkinpoiston ilmaisin muistuttaa, kun kalkinpoisto on tarpeen
• 1 tai 2 kuppia SENSEO®-kahvia alle minuutissa

Erinomaista kahvia
• Optimaalinen maku ainutlaatuisella kahvinvalmistusjärjestelmällä
• Herkullinen kahvin vaahtokerros erityisiin kahvihetkiin
• Valikoima sekoituksia ja makuja yksilölliseen kahvihetkeen

Muotoilu
• Alumiininen yläosa ja upea metallinhohtoinen viimeistely
• Hiottu, ruostumatonta terästä oleva nokka viimeistelee tyylin



 Kahvin vahvuuden valinta

Valmista suosikkikahviasi valitsemalla itse kahvisi 
vahvuus. Kahvin vahvuuden valintatoiminnolla voit 
keittää mietoa, keskivahvaa tai vahvaa kahvia.

Säädettävä kaatonokka

Säädettävä kaatonokka helpottaa SENSEO®-kahvin 
kaatamista kaikenkokoisiin kuppeihin.

Herkullinen kahvin vaahtokerros

Douwe Egbertsin SENSEO®-kahvivalikoima ja 
ainutlaatuinen SENSEO®-kahvinvalmistusjärjestelmä 
takaavat, että täydellisessä kahvikupillisessa on aina 
täyteläisen herkullinen kahvin vaahtokerros - maun ja 
laadun takuu.

Ainutlaatuinen 
kahvinvalmistusjärjestelmä

Philipsin ja Douwe Egbertsin ainutlaatuinen 
SENSEO®-kahvinkeittojärjestelmä: jokainen 
kupillinen on vastakeitetty, ja kahvin ja veden suhde 
on aina oikea. Kahvi on aina taatusti pehmeää ja 
täyteläistä.

Automaattinen virrankatkaisu

Tällä toiminnolla SENSEO®-kahvinkeittimestä 
katkeaa virta automaattisesti 30 minuutin kuluttua, 
mikä säästää energiaa.

Valikoima sekoituksia ja makuja

SENSEO® tarjoaa runsaan valikoiman 
kahvisekoituksia ja -makuja, joista löydät juuri omaan 
makuusi sopivan kahvin.
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Tekniset tiedot
Muotoilutiedot
• Materiaalit: Lakattu muovi, Ruostumatonta terästä, 

Alumiini
• Väri(t): Platina

Alkuperämaa
• Alkuperämaa: Puola

Tekniset tiedot
• Virta: 1450 W
• Jännite: 220–240 V
• Taajuus: 50–60 Hz
• Johdon pituus: 100 cm
• Vesisäiliön tilavuus: 1,2/8 Litraa/kuppia
• Nokan korkeus: 100–120 mm
• Mustan kahvin keittomäärä: 120 ml
• Automaattinen virrankatkaisu: 30 minuutti(a)

Mitat
• Mitat (LxKxS): 190 x 340 x 300 mm
• Pakkauksen mitat (L x K x S): 232 x 378 x 388 mm
•
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