
 

 

SENSEO® Latte Duo 
Plus
Kaffepudemaskine

• 2 kopper cappuccino på én gang
• Sort titan
• Integreret mælkeopskummer
• Funktion til nem rengøring
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delig to kopper cappuccino på én gang lavet med frisk mælk!

NSEO®-udvalg: Seks opskrifter og hukommelsesfunktion
egrænset valg med SENSEO® Latte Duo-kaffemaskinen: Cappuccino, latte macchiato, 

te, stærk eller mild kaffe. Du kan også tilberede opskummet mælk til børn eller lave din 
en opskrift. Og det lige så hurtigt, som det kan gøres med 2 kopper på én gang.

Kaffespecialiteter lavet med frisk opskummet mælk
• Kun SENSEO® Latte Duo kan lave 2 mælkedrikke på én gang
• Nyd 4 opskrifter med kaffe og mælk ved et tryk på en knap
• Fast, varmt mælkeskum takket være det patenterede opskumningssystem

Kaffevarianter til enhver lejlighed
• Vælg din kaffestyrke: kraftig lille eller mild stor kop
• Lækker kaffe med cremalag som bevis på SENSEO®-kvalitet
• Personlig kaffehukommelse til at huske den kaffe, du elsker

Nem rengøring og hurtig brygning
• Mælkeopskumningssystem med nem rengøring og afkalkningsprogram
• Mælkeopskummeren tager mælk direkte fra en karton eller kande
• Intuitive knapper til smart guidet brug



 2 mælkedrikke ad gangen

Spar tid og arbejde med den patenterede Duo 
Latte-funktion i din SENSEO® Latte Duo-
kaffemaskine. Lav 2 kopper af enhver 
kaffespecialitet, du ønsker, på samme tid ved et 
tryk på kun én knap. Nyd at brygge din 
kaffespecialitet så nemt og effektivt som aldrig 
før.

Kaffespecialiteter med frisk mælk

Nyd din lækre SENSEO®-cappuccino, latte 
macchiato eller café latte med en dejlig 
kombination af kaffe og frisk mælk. Hver kop 
har et lag cremet skum øverst, fuldstændig 
ligesom på caféer!

Styrkevalgfunktion

Tilbered din yndlingskaffe ved at justere på 
styrke og smagsintensitet. Med 
styrkevælgerfunktionen på din SENSEO® kan 
du vælge mellem en lille kop stærk og en stor 
kop mild kaffe.

Smarte guidede betjeningsknapper

Betjen din Philips-kaffemaskine på en moderne 
og intuitiv måde med de unikke og smarte 
guidede betjeningsknapper. LED-indikatorerne 
guider dig igennem kaffemaskinens forskellige 
funktioner for at gøre din kaffeoplevelse endnu 
nemmere.

System til nem rengøring

Alle dele i din Philips SENSEO® Latte Duo-
kaffemaskine, som kommer i kontakt med 

mælk, kan rengøres grundigt via One-Touch-
børsteprogrammet efter hver brug. Ellers skal 
du blot skille mælkeudløbet ad og vaske alle 
dele grundigt i hånden eller i opvaskemaskinen 
sidst på dagen. Maskinen minder dig også om, 
hvornår den skal afkalkes.

Varmt, cremet mælkeskum

Det patenterede opskumningssystem i 
SENSEO® anvender topmoderne teknologi til 
at levere fremragende resultater – en perfekt 
drik med varm mælk hver gang.

Lækker kaffe med cremalag

Det brede SENSEO®-kaffeudvalg og det 
enestående SENSEO®-bryggesystem sørger 
for, at den perfekte kop kaffe altid bliver 
serveret med et aromatisk og lækkert skumlag 
- bevis på fantastisk smag og kvalitet.
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Vigtigste nyheder
Kaffepudemaskine
2 kopper cappuccino på én gang Sort titan, Integreret mælkeopskummer, Funktion til nem rengøring
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Oprindelsesland
• Fremstillet i: Polen

Generelle specifikationer
• Specielle funktioner: Automatisk mælkeskummer
• Kaffedrikke: Café Créme, Café Latte, Cappuccino, 

opskummet mælk, Latte Macchiato
• Velegnet til: SENSEO®-kaffepuder
• Kopper ad gangen: 2
• Kaffestyrkekontrol: 2
• Tilpasning pr. drik: Kopdosering med 

hukommelsesfunktion, Justerbar kaffestyrke
• Brugervenlighed og komfort: Justerbart kaffeudløb, 

Direkte start, Aftagelig drypbakke, Aftagelig 
vandbeholder, Auto-sluk

• Nem rengøring og vedligeholdelse: Automatisk 
afkalkningscyklus, Funktion til nem rengøring, 
Indikator for afkalkning, Dele, der tåler 
opvaskemaskine

Overflade
• Materiale vandkoger: Metal- og glasfyldt polyamid
• Materiale: vandtank: Plastik
• Udløbstudens materiale: Plastic i forkromet 

kobber
• Materiale drypbakke: Plastik
• Materiale: basisenhed: Plastik

Design
• Farve: Sort titan

Bæredygtighed
• Strømforbrug standby: 0,26 W
• Strømforbrug brygning: 2650 W
• Fremstillet af genbrugsmaterialer: 90 % (papir og 

emballage)

Service
• 2 års reklamationsret

Tekniske specifikationer
• Pumpetryk: 1 bar
• Bryggetid to kopper: 75 sek.
• Bryggetid én kop: 45 sek.
• Kapacitet: vandtank: 1 L
• Maks. kophøjde: 85-135 mm
• Ledningslængde: 0,8 m
• Frekvens: 50 Hz
• Spænding: 230 V
• Vandkogere: 1
• Kapacitet: vandtank: Op til 7 bægre

Vægt og dimensioner
• Produktets mål (B x D x H): 218 x 280 x 290 mm
• Produktets vægt: 2,4 kg
•
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