
 

 

SENSEO® Twist
Kaffepudemaskine

• Justerbar skuffehøjde
• Sløret blå og sort
• Styrkevalgfunktion
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ryg din SENSEO -kaffe, som du kan lide den

ælg kaffestyrke med den intuitive betjening
v køkkenet stil med SENSEO® Twist-kaffemaskinen. Du kan vælge mellem to 
skrifter: stor mild eller lille stærk kop kaffe. De intuitive betjeningsanordninger og den 
terbare hældetud giver dig samtidig en fantastisk kaffeoplevelse.

Altid en lækker kop kaffe
• Lækker kaffe med cremalag som bevis på SENSEO®-kvalitet
• Maskinen er testet mere end 10.000 gange for at sikre en ensartet kvalitet

Kaffevarianter til enhver lejlighed
• Stort udvalg af SENSEO® -kaffeblandinger og smagsvarianter
• Vælg mellem 2 opskrifter: Kraftig lille eller mild stor kop kaffe

Hurtig og nem betjening
• Den eneste kaffepudemaskine, der brygger to kopper ad gangen
• Justerbart kaffeudløb, som kan tilpasses til din foretrukne kop
• Intuitive knapper til smart guidet brug
• Direkte start tilbereder kaffen, når maskinen er varmet op
• 15 minutters auto-sluk til energibesparelse
• Afkalkningsindikatoren minder dig, hvornår det er tid til at afkalke



 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.

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.

Afkalkningsindikator

SENSEO®-kaffemaskine minder dig om, 
hvornår du skal afkalke. Afkalk med SENSEO®-
afkalkningsmiddel hver 3. måned for at holde 
apparatet kalkfrit. Det sikrer: Maks. mængde i 
koppen, perfekt kaffetemperatur og apparatets 
holdbarhed. Brug ikke eddike, da det kan 
beskadige dit SENSEO®-apparat og påvirker 
kaffens smag.

Justerbart kaffeudløb

Ved at hæve eller sænke kaffeudløbet kan du 
tilpasse din SENSEO®-kaffemaskine til 
størrelsen på din foretrukne kop eller krus.

Intuitiv betjening
Betjen din Philips SENSEO®-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 mere bekvem

Et stort udvalg af blandinger og 
smagsvarianter

SENSEO® har et stort udvalg af kaffeblandinger 
og smagsvarianter. Hver blanding har sin helt 
egen smag, så der er noget for enhver smag.

1 eller 2 kopper på samme tid

Tilbered 1 eller 2 kopper lækker SENSEO®-
kaffe på mindre end et minut.

Philips' grønne logo
Philips' grønne produkter reducerer 
omkostninger, energiforbrug og CO2-
udledning. Hvordan? De tilbyder en 
markant miljømæssig forbedring på et 
eller flere af Philips' grønne fokusområder 
- energieffektivitet, emballage, farlige 
stoffer, vægt, genbrug og bortskaffelse 
samt garanteret lang levetid.
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Justerbar skuffehøjde Sløret blå og sort, Styrkevalgfunktion



Udgivelsesdato  
2019-11-28

Version: 15.0.1

EAN: 08 71010 35668 09

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker 
tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive 
ejere.

www.philips.com
Oprindelsesland
• Fremstillet i: Polen

Generelle specifikationer
• Kaffedrikke: Café Crème
• Velegnet til: SENSEO®-kaffepuder
• Kopper ad gangen: 2
• Kaffestyrkekontrol: 2
• Specielle funktioner: Nem åbning af vandtank
• Tilpasning pr. drik: Justerbar kaffestyrke
• Brugervenlighed og komfort: Direkte start, 

Aftagelig drypbakke, Bryggestop, Gennemsigtig 
vandtank, Aftagelig hældetud, Aftagelig 
vandbeholder, Auto-sluk

• Nem rengøring og vedligeholdelse: Indikator for 
afkalkning, Dele, der tåler opvaskemaskine

Overflade
• Materiale drypbakke: Plastik
• Udløbstudens materiale: Plastik
• Materiale vandkoger: Metal- og glasfyldt polyamid
• Materiale: vandtank: Plastik
• Materiale: basisenhed: Plastik

Vægt og dimensioner
• Produktets mål (B x D x H): 250 x 310 x 320 mm

• Produktets vægt: 2,17 kg
• Emballagens mål (B x D x H): 290 x 293 x 360 mm

Design
• Farve: Sløret blå og sort

Bæredygtighed
• Strømforbrug standby: 0,22 W
• Strømforbrug brygning: 1450 W
• Fremstillet af genbrugsmaterialer: 90 % (papir og 

emballage)

Service
• 2 års reklamationsret

Tekniske specifikationer
• Vandkogere: 1
• Bryggetid to kopper: <60 sek.
• Bryggetid én kop: 30 sek.
• Kapacitet: vandtank: 1 L
• Maks. kophøjde: 150 mm
• Ledningslængde: 0,8 m
• Spænding: 220 - 240 V
• Frekvens: 50 Hz
• Pumpetryk: 1 bar
•
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