
 

 

„SENSEO®“ 
Quadrante
Kavos tablečių 
aparatas

• Reguliuojamas dėklo aukštis
• Sodriai juoda
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kani kava vos vienu palietimu, modernus dizainas

ėgaukitės „SENSEO®“ kokybe ir stiliumi namuose
puoškite namus „SENSEO® Quadrante“ kavos aparatu. Mėgaukitės kavos 
rtraukėlėmis su patikima „SENSEO®“ virimo sistema ir reguliuojamu dėklu, kad tilptų 
ų mėgstamas puodelis

Nuolat mėgausitės skanios kavos puodeliu
• Skani kavos puta yra SENSEO® kokybės įrodymas
• Unikali virimo sistema optimaliam skoniui ir temperatūrai
• Įrenginiai tikrinami >10 000 kartų, kad būtų užtikrinta kokybė

Kavos įvairovė kiekvienai akimirkai
• Skirtingų kavos derinių ir skonių įvairovė

Greitas ir lengvas naudojimas
• Unikalus kavos aparatas, kuris verda 2 puodelius kavos vienu metu
• Reguliuojamas lašų surinkimo padėklas, kad tilptų jūsų mėgstamas puodelis
• Automatinis išsijungimas po 30 minučių, kad būtų taupoma energija ir užtikrinta sauga
• Kava vienu mygtuko paspaudimu



 Skani kavos puta

Rinktinė „SENSEO®“ kava ir unikali „SENSEO®“ 
kavos virimo sistema užtikrina, kad jūsų tobula kava 
visada būtų patiekiama su stiprios ir skanios putos 
sluoksniu – puikaus skonio ir kokybės įrodymu.

Veikia spustelėjus vieną mygtuką

Šiuo kavos tablečių aparatu galite lengvai paruošti 
vieną ar du puodelius kavos paspaudę vieną mygtuką.

Reguliuojamas lašų surinkimo padėklas

Pakeldami arba nuleisdami lašų surinkimo padėklą 
galite pritaikyti „Philips SENSEO®“ kavos virimo 
aparatą mėgstamam puodeliui ar stiklinei.

Derinių ir skonių įvairovė

SENSEO® siūlo didelę kavos derinių ir skonių 
įvairovę – jie visi yra skirtingi, kad atitiktų jūsų 
išskirtinį skonį.

1 ar 2 puodeliai tuo pačiu metu

Paruoškite vieną ar du puodelius skanios SENSEO® 
kavos greičiau nei per minutę naudodami SENSEO® 
kavos aparatą.

Automatinis išjungimas

Jūsų SENSEO® kavos aparatas automatiškai išsijungia 
po 30 minučių – taip sutaupoma energijos.
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Specifikacijos
Kilmės šalis
• Pagaminta: Lenkija

Bendrosios specifikacijos
• Kavos gėrimai: Juoda kava
• Suderintas kavos patiekimas: SENSEO® kavos 

tabletės
• Puodeliai tuo pačiu metu: 2
• Paprastas ir patogus naudojimas: Išimamas lašų 

surinkimo padėklas, Reguliuojama srovė, 
Automatinis išjungimas

• Lengvas valymas ir paprasta priežiūra: Indaplovėje 
plaunamos dalys

Apdaila
• Virintuvo medžiaga: Metalas ir poliamidas su stiklo 

pluoštu
• Snapelio medžiaga: Chromuota sintetinė derva
• Vandens bakelio medžiaga: Plastikas
• Nuvarvėjimo padėklo medžiaga: Metalas
• Pagrindinio korpuso medžiaga: Plastikas

Svoris ir matmenys
• Gaminio matmenys (P x G x A): 190 x 270 x 

290 mm
• Gaminio svoris: 2 kg
• Pakuotės matmenys (P x G x A): 320 x 328 x 

224 mm

Konstrukcija
• Spalva: juoda

Pastovumas
• Energijos sąnaudos budėjimo režimu: 0,35 W
• Energijos sąnaudos verdant: 1450 W
• Pagamintas iš perdirbtų medžiagų: 90 % (popierius 

ir pakuotės)

Techninė priežiūra
• 2 metų garantija

Techniniai duomenys
• Siurblio slėgis: 1 bar
• Dviejų puodelių virimo laikas: <60 sek.
• Vieno puodelio virimo laikas: 30 sek.
• Vandens bakelio talpa: 1,2 l
• Didžiausias puodelio aukštis: 75–125 mm
• Maitinimo laido ilgis: 0,8 m
• Dažnis: 50–60 Hz
• Įtampa: 220–240 V
• Vandens virintuvas: 1
• Vandens bakelio talpa: Iki 8 puodeliai
•
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