
 

 

SENSEO® Twist
Kohvipadjakestega 
kohvimasin

• Seatava kandikukõrgusega
• Chinese Fire
• Kanguse valimise funktsioon
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almistage oma SENSEO  kohvi täpselt nii nagu soovite

lmistage oma lemmikkangusega kohvi intuitiivsete juhtnuppude abil

utke oma köök SENSEO® Twist kohvimasinaga stiilsemaks. Saate lihtsalt valida kahe 
riandi - pika maheda kohvi või lühikese kange kohvi - vahel. Suurepärase kohvielamuse 
avad lisaks veel ka intuitiivsed juhtnupud ja reguleeritav tila.

Tassitäis hõrku kohvi igal ajal
• Hõrgutav koorekiht kohvil on tõenduseks SENSEO® kvaliteedist
• Kohvimasinat kontrollitakse ühtlase kvaliteedi tagamiseks >10 000 korda

Suur valik kohvi igaks hetkeks
• Mitmekesine kohvisegude valik erinevate maitse-eelistuste jaoks
• Valige kahe retsepti vahel: kange lühike või mahe pikk kohv

Kiire ja lihtne kasutada
• Ainulaadne kohvimasin, mis valmistab korraga kaks tassi kohvi
• Reguleeritav tila, mis sobitub teie lemmiktassiga
• Loogilised juhtnupud, et saaksite masina tööd nutikalt juhtida
• Vahetu sisselülitamine, et saaksite masina soojenemise ajal kohvi valida
• Automaatne väljalülitus 15 minuti pärast, et säästa energiat
• Märgutuli tuletab meelde, millal tuleb katlakivi eemaldada.



 Kanguse valimise funktsioon

Valmistage oma lemmikkohvi, reguleerides selle 
tugevust ja selle maitse intensiivsust. Oma SENSEO® 
tugevuse valimise funktsiooniga saate teha valiku 
kange lühikese või maheda pika kohvi vahel.

Hõrgutav koorekiht kohvil

SENSEO® peen kohvivalik ja unikaalne SENSEO® 
kohvivalmistamissüsteem kindlustab, et teie täiusliku 
maitsega kohvi katab alati rikkalik ja hõrk kohvivahu 
kiht, mis annab tunnistust selle suurepärasest 
maitsest ja kvaliteedist.

Katlakivi eemaldamise näidik

Philipsi kohvimasin tuletab meelde, millal tuleb 
seadmest katlakivi eemaldada. Korrapärane katlakivi 
eemaldamine spetsiaalselt välja töötatud 
katlakivieemaldiga SENSEO® tagab kohvi parima 
võimaliku maitse ja takistab kraanivee karedusest 
põhjustatud katlakivi kogunemist.

Reguleeritav tila

Tila tõstes või langetades võite kohandada SENSEO® 
kohvimasina vastavalt oma lemmiktassi või -kruusi 
suurusele.

Loogilised juhtnupud
Kasutage oma Philips SENSEO® kohvimasinat tänu 
ainulaadsetele ja nutikatele juhistega varustatud 
juhtnuppudele moodsal ja loogilisel moel. LED-
indikaatorid juhendavad teid erinevate funktsioonide 
kasutamisel, et kohvivalmistamise kogemus oleks 
veelgi mugavam!

Mitmekesine segude ja maitsete valik

SENSEO® pakub laia valikut kohvisegusid ja maitseid, 
et igaüks võiks leida nende hulgast endale sobiva.

Korraga kas üks või kaks tassi

See SENSEO® kohvimasin valmistab üks või kaks 
tassi hõrgutavat SENSEO® kohvi vähem kui minutiga.
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Spetsifikatsioon
Üldine spetsifikatsioon
• Tasse korraga: 2
• Kohvi sisestusviis: SENSEO® kohvipadjakesed
• Kohvi kanguse sätteid: 2
• Erifunktsioonid: Lihtsasti avatav veepaak
• Kohandamine vastavalt joogile: Reguleeritav kohvi 

kangus, Tassi suuruse mälufunktsioon
• Lihtne ja mugav kasutada: Eemaldatav veepaak, 

Poolläbipaistev veenõu, Reguleeritav tila, 
Eemaldatav tilgakoguja, Automaatne väljalülitus, 
Kohvivalmistamise lõpetamine, Vahetu 
sisselülitamine

• Lihtne puhastamine ja hooldus: Masinpestavad 
osad, Katlakivi märgutuli

• Kohvijoogid: Cafè Créme

Viimistlus
• Katla materjal: Metalli ja klaasiga polüamiid
• Tilgakoguja materjal: Plast
• Põhikorpuse materjal: Plast
• Tila materjal: Plast
• Veepaagi materjal: Plast

Päritoluriik
• Valmistatud: Poola

Kaal ja mõõtmed
• Toote kaal: 2,17 kg
• Toote mõõtmed (L x S x K): 250 x 310 x 320 mm
• Pakendi mõõtmed (L x S x K): 290 x 293 x 360 mm

Disain
• Värvus: Sügavpunane

Säästvus
• Jätkusuutlikkuse sertifikaat: Roheline linnuke
• Energiatarve ooterežiimis: 0,22 W
• Võimsustarve kohvivalmistamisel: 1450 W
• Valmistatud ümbertöötatud materjalidest: 90% 

(paberimajandus ja pakend)

Hooldus
• 2-aastane garantii

Tehnilised andmed
• Pumba rõhk: 1 baar
• Tassi maksimaalne kõrgus: 150 mm
• Ühe tassi valmistamisaeg: 30 sek.
• Veekatlad: 1
• Kahe tassi valmistamisaeg: <60 sek.
• Juhtme pikkus: 0,8 m
• Veenõu maht: 1 l
• Sagedus: 50 Hz
• Pinge: 220–240 V
•
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