
 

 

SENSEO® Twist
Kaffepudemaskine

• 2 kopper kaffe på én gang
• Rød og platin
• Integreret BRITA-vandfilter
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ækker kaffe med et tryk på en knap
ed integreret BRITA MAXTRA-vandfilter
v dit køkken stil med den nye SENSEO® Twist-kaffemaskine! Takket være unikke og 
ancerede funktioner som f.eks. valg af styrke og et smart guidet touch-panel kan du nu 
de din lækre SENSEO®-kaffe endnu mere end nogensinde før!

Hurtig og nem betjening
• Unik kaffemaskine, der brygger 2 kopper ad gangen
• 15 minutters auto-sluk til energibesparelse
• Justerbart kaffeudløb, som kan tilpasses til din foretrukne kop
• Lysindikatoren påminder dig, når det er tid til at afkalke
• Innovativt berøringspanel til smart guidet brug

Altid en lækker kop kaffe
• BRITA®-MAXTRA filter giver mere intensiv aroma og smag

Kaffevarianter til enhver lejlighed
• Vælg mellem 2 opskrifter: Kraftig lille eller mild stor kop kaffe
• Personlig kaffehukommelse til at huske den kaffe, du elsker
• Et stort udvalg af kaffeblandinger og smagsvarianter til enhver smag



 Personlig kaffehukommelse

Du kan programmere kaffemaskinen til at brygge den 
mængde kaffe, du foretrækker, og justere 
kaffemængden op til 145 ml. Føl dig fri til at 
eksperimentere og find ud af, hvad du bedst kan lide.

Smart guidet berøringspanel
Betjen din Philips-kaffemaskine på en moderne og 
intuitiv måde med det unikke og smarte guidede 
berøringspanel. LED-indikatorerne guider dig 
igennem kaffemaskinens forskellige funktioner for at 
gøre din kaffeoplevelse endnu mere bekvem.

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.

BRITA® MAXTRA-vandfilter
Få en mere intens aroma og smag i din SENSEO®-
kaffe og andre varme drikke! Det integrerede 
BRITA® MAXTRA-vandfiltreringssystem reducerer 
kalk og klor i vandet fra hanen for at sikre en bedre 
smag.

Justerbart kaffeudløb

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

Et stort udvalg af blandinger og 
smagsvarianter

SENSEO® tilbyder et stort udvalg af kaffeblandinger 
og smagsvarianter, med hver sin helt egen smag, så 
der er noget til din personlige smag.
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Specifikationer
Generelle specifikationer
• Kopper ad gangen: 2
• Kompatibel kaffeportion: SENSEO®-kaffepuder
• Kaffestyrkekontrol: 2
• Specielle funktioner: Nem åbning af vandtank
• Tilpasning pr. drik: Justerbar kaffestyrke, 

Kopdosering med hukommelsesfunktion
• Brugervenlighed og komfort: Justerbart kaffeudløb, 

Aftagelig drypbakke, Auto-sluk, Bryggestop, 
Direkte start

• Nem rengøring og vedligeholdelse: Dele, der tåler 
opvaskemaskine, Valgfrit BRITA-vandfilter, 
Indikator for afkalkning

• Touchpanel
• Kaffedrikke: Café Crème

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

Oprindelsesland
• Fremstillet i: Polen

Design
• Farve: Chinese Fire-rød og platin

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

emballage)
• Bæredygtighedscertificering: Green Tick

Service
• 2 års reklamationsret

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

Vægt og dimensioner
• Produktets vægt: 2,17 kg
• Produktets mål (B x D x H): 250 x 310 x 320 mm
• Emballagens mål (B x D x H): 750 x 365 x 293 mm
•

Udgivelsesdato  
2019-03-28

Version: 12.0.1

EAN: 08 71010 35627 33

© 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
Vigtigste nyheder
Kaffepudemaskine
2 kopper kaffe på én gang Rød og platin, Integreret BRITA-vandfilter

http://www.philips.com

