
 

 

SENSEO® Latte Duo 
Plus
Annoskahvilaite

• 2 cappuccinoa kerralla
• Titanium/musta
• Kiinteä maidonvaahdotin
• Helposti puhdistettava

HD7857/50

V

SE
Ku

cap

juo

ku
ihdoinkin kaksi cappuccinoa kerralla tuoreesta maidosta

NSEO®-mallisto: kuusi ohjetta ja muistitoiminto
n käytössäsi on SENSEO® Latte Duo -kahvinkeitin, sinulla on aina valinnanvaraa. Voit valmistaa 

puccinoa, latte macchiatoa, lattea ja vahvaa tai mietoa kahvia, vaahdottaa maitoa lasten 

masekoituksiin tai keksiä aivan oman reseptin. Kahvi on hetkessä valmista, sillä voit valmistaa kaksi 

pillista kerralla.

Erikoiskahveja raikkaalla maitovaahdolla
• Vain SENSEO® Latte Duo tarjoilee 2 maitojuomaa yhdellä kertaa
• Valmista jotain neljästä kahvi- ja maitojuomasta vain yhdellä painikkeella
• Patentoitu vaahdotusjärjestelmä valmistaa samettista maitovaahtoa

Jokaiseen hetkeen oikeanlaista kahvia
• Valitse kahvin laatu: pieni vahva tai iso mieto
• Herkullinen vaahtokerros on todiste SENSEO®-kahvin laadusta
• Omien kahviasetusten muistitoiminnolla juuri oikeanlaista kahvia

Helppo puhdistaa ja nopea käyttää
• Helposti puhdistettava maidonvaahdotin ja kalkinpoisto-ohjelma
• Maidonvaahdotin ottaa maidon suoraan tölkistä tai kannusta
• Helppokäyttöiset ohjaimet ja älykäs kosketusnäyttö



 2 maitojuomaa yhdellä kertaa

Säästä aikaa ja vaivaa SENSEO® Latte Duo -
kahvinkeittimen Duo Latte -toiminnolla, jolla 
voit tehdä samanaikaisesti kaksi kuppia 
erikoiskahvia yhdellä painikkeen painalluksella. 
Erikoiskahvien valmistus on nyt helpompaa 
kuin koskaan.

Erikoiskahvit maitovaahdolla

Herkulliset SENSEO®-erikoiskahvit - 
cappuccino, latte macchiatto ja café latte - ovat 
yhdistelmä kahvia ja tuoretta maitoa. Kupillisen 
kruunaa ihana, kermainen maitovaahto aivan 
kuten kahvilassakin!

Vahvuuden valintatoiminto

Valmista suosikkikahviasi valitsemalla itse 
kahvisi vahvuus. SENSEO®-kahvinkeittimen 
kahvin vahvuuden valintatoiminnolla voit 
keittää pienen vahvan tai ison miedon kahvin.

Älykäs ohjattu hallinta

Älykäs ohjaus tekee Philips-kahvinkeittimen 
käytöstä vaivatonta. Laitteen LED-merkkivalot 
opastavat kahvinkeittimen eri toimintojen 
käyttämisessä.

Helppo puhdistaa

Kaikki Philips SENSEO® Latte Duo -
kahvinkeittimen osat, jotka ovat kosketuksissa 

maidon kanssa, voidaan puhdistaa tehokkaasti 
aina käytön jälkeen One-Touch-toiminnolla. 
Maitovaahtoputken voi myös purkaa ja kaikki 
osat pestä käsin tai tiskikoneessa. Laite myös 
muistuttaa, kun on aika poistaa kalkki laitteesta.

Täyteläinen ja kuuma maitovaahto

SENSEOn® patentoitu vaahdotusjärjestelmä 
perustuu huipputekniikkaan ja valmistaa 
täydellistä kuumaa maitovaahtoa joka kerta.

Herkullinen vaahtokerros

SENSEO®-kahvivalikoima ja ainutlaatuinen 
SENSEO®-kahvinvalmistusjärjestelmä takaavat, 
että täydellisessä kahvikupillisessa on aina 
täyteläisen herkullinen kahvin vaahtokerros - 
maun ja laadun takuu.
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Kohokohdat
Annoskahvilaite
2 cappuccinoa kerralla Titanium/musta, Kiinteä maidonvaahdotin, Helposti puhdistettava
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Alkuperämaa
• Valmistusmaa:: Puola

Yleiset tiedot
• Erityistoiminnot: Automaattinen maidonvaahdotin
• Kahvijuomat: Cafè créme, café latte, cappuccino, 

vaahdotettu maito, latte macchiato
• Sopii seuraaviin malleihin: SENSEO®-annoskahvit
• Samaan aikaan valmistettavien kupillisten määrä: 2
• Kahvin vahvuusasetukset: 2
• Juoman mukautus: Kupin tilavuuden tallennus, 

Säädettävä kahvin voimakkuus
• Helppo ja mukava käyttää: Säädettävä kaatonokka, 

Nopea käynnistys, Irrotettava valumisastia, 
Irrotettava vesisäiliö, Automaattinen virrankatkaisu

• Helppo puhdistaa ja huoltaa: Automaattinen 
kalkinpoisto, Helposti puhdistettava, 
Kalkinpoistonilmaisin, Konepestävät osat

Pinnoitus
• Boilerin materiaali: Metalli ja lasitäytteinen 

polyamidi
• Vesisäiliön materiaali: Muovi
• Kaatonokan materiaali: Kromattu muovi (kupari)
• Valumisastian materiaali: Muovi
• Rungon materiaali: Muovi

Muotoilu
• Väri: Titanium/musta

Ympäristö
• Virrankulutus valmiustilassa: 0,26 W
• Virrankulutus suodatuksen aikana: 2650 W
• Valmistettu uusiomateriaaleista: 90 % 

(paperitulosteet ja pakkaus)

Huolto
• 2 vuoden takuu

Tekniset tiedot
• Pumpun paine: 1 baari
• Kahden kupin suodatusaika: 75 s; sekuntia
• Yhden kupin suodatusaika: 45 s; sekuntia
• Tilavuus, vesisäiliö: 1 V
• Kupin enimmäiskorkeus: 85–135 mm
• Johdon pituus: 0,8 m
• Taajuus: 50 Hz
• Jännite: 230 V
• Vesiboilerit: 1
• Tilavuus, vesisäiliö: Enintään 7 kuppia

Paino ja mitat
• Tuotteen mitat (L x S x K): 218 x 280 x 290 mm
• Tuotteen paino: 2,4 kg
•
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