
 

 

SENSEO® Latte Duo 
Plus
SENSEO®-
kaffemaskin

• 2 cappuccino i ett svep
• Titanium, svart
• Inbyggd mjölkskummare
• Enkel rengöringsfunktion
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Ä

SE
Ob
lat
rec
ntligen två cappuccino med färsk mjölk på en gång!

NSEO®-alternativ: sex recept och minnesfunktion
egränsade alternativ med kaffemaskinen SENSEO® Latte Duo: cappuccino, latte macchiato, 

te, starkt eller milt kaffe. Dessutom kan du tillreda skummad mjölk åt barnen och skapa egna 
ept. Det går dessutom hur snabbt som helst när du kan tillreda två koppar samtidigt.

Kaffespecialiteter med nyskummad mjölk
• Endast SENSEO® Latte Duo serverar 2 drycker med mjölk åt gången
• Njut av 4 drycker med kaffe och mjölk med en knapptryckning
• Fast varmt mjölkskum tack vare det patenterade skumningssystemet

Kaffevarianter för alla tillfällen
• Välj kaffestyrka: starkt eller milt
• Det delikata kaffe crema-skiktet bevisar SENSEO®:s höga kvalitet
• Personligt kaffeminne som kommer ihåg hur du vill ha kaffet

Lätt att rengöra och med snabb drift
• Mjölkskummare med enkelt rengöringssystem och avkalkningsprogram
• Mjölkskummaren drar mjölk direkt från mjölkkartongen eller från en kanna
• Smart intuitiv guide för användning



 2 drycker med mjölk åt gången

Spara tid och jobb med den patenterade Duo 
Latte-funktionen i SENSEO® Latte Duo-
kaffebryggaren. Gör 2 koppar av valfri 
kaffevariant samtidigt med bara en enda knapp. 
Du gör specialkaffe så enkelt och smidigt som 
aldrig förr.

Kaffespecialiteter med färsk mjölk

Njut av utsökt cappuccino, latte macchiato 
eller latte från SENSEO med en fyllig 
kombination av kaffe och färsk mjölk. Varje 
kopp toppas av ett krämigt skumlager, precis 
som på kaffebarerna!

Funktion för val av styrka

Justera smakens styrka och intensitet för att få 
ditt kaffe precis som du vill ha det. Med 
funktionen för att välja styrka på SENSEO® kan 
du välja mellan starkt och svagt kaffe.

Smart intuitiv guide

Hantera Philips kaffebryggare på ett smart sätt 
genom de intuitiva guiderna. LED-lampor 
guidar dig genom kattebryggarens olika 
funktioner så att det blir ännu enklare att 
brygga kaffe.

Enkelt rengöringssystem

Alla delar i Philips SENSEO® Latte Duo-
kaffebryggare som kommer i beröring med 

mjölk kan rengöras ordentligt, tack vare One-
Touch-rengöringen efter varje användning. Du 
kan också helt enkelt ta isär mjölkpipen och 
diska alla delar noggrant för hand eller i 
diskmaskin när du är klar för dagen. Maskinen 
påminner dig också när det är dags för 
avkalkning.

Varmt, krämigt mjölkskum

SENSEO®:s patenterade skumningssystem 
använder avancerad teknik för utmärkt 
prestanda och ger en perfekt, varm 
mjölkspecialitet varje gång.

Delikat kaffe crema-skikt

Det fina SENSEO®-kaffeutbudet och det unika 
SENSEO®-bryggningssystemet ser till att din 
perfekta kopp kaffe alltid har ett fylligt och 
utsökt kaffeskumlager – ett bevis på 
förstklassig smak och kvalitet.
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Funktioner
SENSEO®-kaffemaskin
2 cappuccino i ett svep Titanium, svart, Inbyggd mjölkskummare, Enkel rengöringsfunktion



Publiceringsdatum  
2019-03-18

Version: 15.1.1

EAN: 08 71010 36104 10

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående 
meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips 
N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com
Ursprungsland
• Tillverkad i: Polen

Allmänna specifikationer
• Specialfunktioner: Automatisk mjölkskummare
• Kaffedrycker: Cafè Créme, caffe latte, cappuccino, 

skummad mjölk, latte macchiato
• Passar för: SENSEO®-kaffekapslar
• Koppar samtidigt: 2
• Inställningar för kaffestyrkan: 2
• Anpassa per dryck: Minnesfunktion för koppvolym, 

Justerbar kaffestyrka
• Enkel och bekväm att använda: Justerbar pip, 

Direktstart, Löstagbar droppbricka, Löstagbar 
vattentank, Automatisk avstängning

• Enkel att rengöra och underhålla: Automatisk 
avkalkningscykel, Enkel rengöringsfunktion, 
Avkalkningsindikator, Delar som kan diskas i 
diskmaskin

Legering
• Kokarens material: Metall och glasfylld polyamid
• Material, vattenbehållare: Plast
• Material till pip: Förkromad kopparplast
• Droppbrickans material: Plast
• Material i huvudenhet: Plast

Design
• Färg: Titanium, svart

Hållbarhet
• Strömförbrukning i standby: 0,26 W
• Strömförbrukning, bryggning: 2650 W
• Tillverkad av återvunnet material: 90 % 

(dokumentation och förpackning)

Service
• 2 års garanti

Tekniska specifikationer
• Pumptryck: 1 bar
• Bryggningstid, 2 koppar: 75 sek
• Bryggningstid, 1 kopp: 45 sek
• Kapacitet, vattentank: 1 L
• Max. höjd för mugg: 85–135 mm
• Sladdlängd: 0,8 m
• Frekvens: 50 Hz
• Spänning: 230 V
• Vattenkokare: 1
• Kapacitet, vattentank: Upp till 7 muggar

Vikt och mått
• Produktens mått (B x D x H): 218 x 280 x 290 mm
• Produktens vikt: 2,4 kg
•
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