
 

 

„SENSEO®“ Twist
Kavos tablečių 
aparatas

• Reguliuojamas dėklo aukštis
• Gelsvai žalia ir balta
• Stiprumo pasirinkimo funkcija
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ruoškite tokią „SENSEO “ kavą, kokios tik pageidausite

tuityviu valdikliu pasirinkite pageidaujamo stiprumo kavą
brėžkite virtuvės stilių „SENSEO® Twist“ kavos virimo aparatu. Galite rinktis iš dviejų 
ceptų: vidutinio stiprumo arba stiprią kavą. Mėgaukitės kava naudodami intuityvius 
ldiklius ir reguliuojamą snapelį.

Nuolat mėgausitės skanios kavos puodeliu
• Skani kavos puta yra SENSEO® kokybės įrodymas
• Įrenginiai tikrinami >10 000 kartų, kad būtų užtikrinta kokybė

Kavos įvairovė kiekvienai akimirkai
• Skirtingų kavos derinių ir skonių įvairovė
• Pasirinkite iš 2 receptų: stipri arba vidutinio stiprumo kava

Greitas ir lengvas naudojimas
• Unikalus kavos aparatas, kuris verda 2 puodelius kavos vienu metu
• Reguliuojama srovė, kuri tiks jūsų mėgstamam puodeliui
• Intuityvūs valdikliai – valdykite prietaisą išmaniai
• Tiesioginis paleidimas, kad pasirinktumėte kavą, kol prietaisas kaista
• Taupoma energija – automatiškai išsijungia po 15 min.
• Indikatoriaus lemputė primena, kada reikia pašalinti susikaupusias kalkių nuosėdas



 Stiprumo pasirinkimo funkcija

Paruoškite puodelį mėgstamos kavos reguliuodami 
skonio stiprumą ir intensyvumą. Naudodami kavos 
stiprumo pasirinkimo funkciją, esančią SENSEO® 
kavos aparate, galėsite paruošti stiprios arba 
vidutinio stiprumo kavos.

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.

Kalkių nuosėdų šalinimo indikatorius

„Philips“ kavos aparatas primins, kada reikia pašalinti 
susikaupusias kalkių nuosėdas. Reguliarus nuosėdų 
šalinimas naudojant specialią kalkių šalinimo 
priemonę SENSEO® leidžia nuolatos mėgautis 
geriausiu kavos skoniu ir apsaugo nuo kalkių, esančių 
vandenyje iš čiaupo.

Reguliuojama srovė

Pakeldami arba nuleisdami srovę galite pritaikyti 
„SENSEO®“ kavos aparatą mėgstamam puodeliui ar 
stiklinei.

Intuityvūs valdikliai
Valdykite savo „Philips SENSEO®“ kavos virimo 
aparatą moderniai ir intuityviai, naudodamiesi 
išmaniaisiais valdikliais. Šviesos diodų indikatoriai 
nurodo skirtingas kavos virimo aparato funkcijas, kad 
kavos gaminimas būtų dar patogesnis

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.
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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
• Kavos stiprumo nustatymai: 2
• Specialios funkcijos: Lengvai atidaroma vandens 

talpa
• Gėrimo pritaikymas: Pasirenkamas kavos stiprumas
• Paprastas ir patogus naudojimas: Tiesioginis 

paleidimas, Išimamas lašų surinkimo padėklas, 
Virimo sustabdymas, Skaidrus vandens bakelis, 
Reguliuojama srovė, Išimama vandens talpykla, 
Automatinis išjungimas

• Lengvas valymas ir paprasta priežiūra: Nuosėdų 
indikatorius, Indaplovėje plaunamos dalys

Apdaila
• Nuvarvėjimo padėklo medžiaga: Plastikas
• Snapelio medžiaga: Plastikas
• Virintuvo medžiaga: Metalas ir poliamidas su stiklo 

pluoštu
• Vandens bakelio medžiaga: Plastikas
• Pagrindinio korpuso medžiaga: Plastikas

Svoris ir matmenys
• Gaminio matmenys (P x G x A): 250 x 310 x 

320 mm
• Gaminio svoris: 2,17 kg
• Pakuotės matmenys (P x G x A): 290 x 293 x 

360 mm

Konstrukcija
• Spalva: Gelsvai žalia ir balta

Pastovumas
• Energijos sąnaudos budėjimo režimu: 0,22 W
• Energijos sąnaudos verdant: 1450 W
• Pagamintas iš perdirbtų medžiagų: 90 % (popierius 

ir pakuotės)

Techninė priežiūra
• 2 metų garantija

Techniniai duomenys
• Vandens virintuvas: 1
• Dviejų puodelių virimo laikas: <60 sek.
• Vieno puodelio virimo laikas: 30 sek.
• Vandens bakelio talpa: 1 l
• Didžiausias puodelio aukštis: 150 mm
• Maitinimo laido ilgis: 0,8 m
• Įtampa: 220–240 V
• Dažnis: 50 Hz
• Siurblio slėgis: 1 barų
•
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