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Erinomaista vastakeitettyä kahvia!
Tyylikäs alumiininen SENSEO® -kahvinkeitin
SENSEO®-kahvinkeitin alumiinista. Jokainen kupillinen on vasta keitetty, joten saat 

pehmeän maukasta kahvia, jonka päällä on täyteläinen vaahtokerros. Käytetään erilaisten 
Douwe Egberts -kahvityynyjen kanssa.

Todellista mukavuutta
• Automaattinen virrankatkaisu vähentää virrankulutusta
• Täydellistä hallintaa yhdellä painikkeella
• 1 tai 2 kuppia SENSEO®-kahvia alle minuutissa
• Irrotettava vesisäiliö vähentää täyttökertojen määrää

Erinomaista kahvia
• Runsaasti erilaisia annoskahvivaihtoehtoja
• Herkullinen kahvin vaahtokerros erityisiin kahvihetkiin

Muotoilu
• Tyylikäs kahvinkeitin alumiinista



 Runsaasti annoskahvivaihtoehtoja
Yli 250 vuoden kokemuksella Douwe Egberts osaa 
paahtaa ja jauhaa tarkasti valituista kahvipavuista 
parhaan maun. Douwe Egberts SENSEO® -
kahvityynyvalikoimasta löytyy aina erinomainen kahvi 
ja ratkaisu kaikkiin hetkiin ja makuihin.

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.

Tyylikäs kahvinkeitin alumiinista
Sisustussuunnittelijat ympäri maailman ovat ottaneet 
alumiinin käyttöön uutena muotoilumateriaalina. 
Kevyt, mutta kestävä, ruostumaton sekä 
naarmuuntumisen ja sormenjälkien tarttumisen 
estävä alumiini on hyvin käytännöllinen ja lisää 
tyylikkyyttä kaikkiin huoneisiin. SENSEO®-
kahvinkeitin alumiinista herättää varmasti huomiota 
keittiössäsi ja se sopii täydellisesti yhteen muiden 
Philipsin keittiötuotteiden kanssa.
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Paino ja mitat
• Tuotteen mitat (L x S x K): 190 x 310 x 340 mm
• Vesisäiliön tilavuus: 1,2 V
• Kupin enimmäiskorkeus: 97 mm
• Enimmäistilavuus kahvikuppeina: jopa 5 kupillista
• Laitteen paino: 2,4 kg

Muotoilutiedot
• Materiaalit: Alumiini ja muovi
• Väri(t): Alumiini

Alkuperämaa
• Alkuperämaa: Puola

Tekniset tiedot
• Virta: 1 450 W
• Jännite: 220–240 V
• Taajuus: 50 Hz
• Johdon pituus: 80 cm
• Mustan kahvin keittomäärä: 120 ml
• Automaattinen virrankatkaisu: 60 minuutti(a)
•
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