
 

 

SENSEO® Twist
Kaffeputemaskin

• Kaffeputer laget for SENSEO®

• Tåkeblå og svart
• funksjon for valg av styrke
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eilig kaffe bare ved å trykke på en knapp
ed funksjon for valg av styrke
før stil til kjøkkenet med den nye kaffemaskinen SENSEO® Twist! Nå kan du nyte enda 
r smakfull SENSEO®-kaffe enn tidligere takket være unike og avanserte funksjoner 

m funksjonen for valg av styrke og det smarte, veiledende berøringspanelet.

Rask og enkel betjening
• Smart styrt berøringspanel for intuitiv bruk
• 1 eller 2 kopper kaffe på under ett minutt
• Justerbar tut som passer til favorittkoppen
• Lysindikasjon gir deg en påminnelse om når du må avkalke
• Automatisk avslåing etter 15 minutter for å spare energi

Alltid en deilig kopp kaffe
• Deilig kremet kaffeoverflate er et bevis på SENSEO®-kvalitet

Variert kaffe for alle øyeblikk
• To styrkeinnstillinger: liten og sterk eller stor og mild kopp kaffe
• Ulike kaffeblandinger og smaker

Stilig og uttrykksfull design
• En helt ny SENSEO®-design



 Berøringspanel med enkle kontroller
Bruk Philips-kaffemaskinen på en moderne og intuitiv 
måte med det unike og smarte berøringspanelet. 
LED-indikatorene veileder deg gjennom de 
forskjellige funksjonene til kaffemaskinen slik at 
kaffeopplevelsen blir enda mer praktisk.

Funksjon for valg av styrke
Tilbered favorittkaffen din ved å justere smakens 
styrke og intensitet. Med styrkevalgfunksjonen på 
SENSEO® kan du velge mellom en liten og sterk eller 
stor og mild kopp kaffe.

Avkalkingsindikator
Philips-kaffemaskinen gir deg en påminnelse om når 
du må avkalke apparatet. Regelmessig avkalking med 
den spesialutviklede SENSEO®-avkalkeren gir kaffen 
god smak og forhindrer kalkavleiringer fra vann fra 
springen.

Justerbar tut
Ved å heve eller senke tuten kan du tilpasse 
SENSEO®-kaffemaskinen til størrelsen på 
favorittkoppen eller -kruset.

Ulike blandinger og smaker

SENSEO® tilbyr et stort utvalg kaffeblandinger og 
smaker, hver med sitt eget særpreg, slik at alle finner 
noe de liker.
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Ytelse
• Styrkevalg: sterk eller vanlig
• Traktetid for én kopp: 30 sek
• Traktetid for to kopper: < 60 sek

Mål og vekt
• Mål på emballasje (L x B x H): 

290 x 293 x 360 mm
• Produktmål (B x D x H): 250 x 310 x 320 mm
• Maksimal høyde på kopp: Opptil 150 mm
• Produktvekt: 2,17 kg

Lett å bruke
• Berøringsskjerm
• To kopper samtidig
• Justerbar tut
• Tid før automatisk avslåing: 15 min
• Traktestopp
• Direktestart
• Lokk som er enkelt å åpne
• Avtakbart dryppbrett
• Indikator for tom beholder

Enkel å gjøre ren
• Kalkindikator
• Deler som kan vaskes i oppvaskmaskin

Utforming
• Farge: Tåkeblå og svart
• Spraymaling: lokk til tut
• Tekstur

Bærekraftighet
• Strømforbruk: 0,22 W (i standby), 1450 W (under 

traktingen)
• Laget av resirkulerte materialer: 90 % (papir og 

emballasje)
• Bærekraftsertifisering: Grønn hake (Green Tick)

Service
• To års verdensomspennende garanti

Opprinnelsesland
• Polen

Tekniske spesifikasjoner
• Kapasitet for vanntank: 6 kopper / 1 l
• Ledningslengde: 80 cm
• Drift: 1450 W
• Spenning: 220–240 V
• Frekvens: 50 Hz
•

Spesifikasjoner
Kaffeputemaskin
Kaffeputer laget for SENSEO® Tåkeblå og svart, funksjon for valg av styrke
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