
 

 

SENSEO® Twist & 
Milk
Annoskahvilaite ja 
maidonvaahdotin

• 2 kahvia kerralla
• Vaaleansininen ja musta
• Vahvuuden valintatoiminto
• Mukana maidonvaahdotin
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Ju
Er
SE
lisä
ka
uri sellaista cappuccinoa kuin haluat
illinen maidonvaahdotin ja kahvin vahvuuden valitsin
NSEO® Twist & Milk -kahvinkeittimellä voit valmistaa kuumien ja kylmien kahvijuomien 
ksi raikasta maitovaahtoa. Nauti cappuccinoa, latte macchiatoa, jääkahvia tai tavallista 

hvia haluamassasi vahvuudessa ja koossa.

Erikoiskahveja raikkaalla maitovaahdolla
• Erittäin hienoa vaahtoa magneettivispilöillä
• Kuumien ja kylmien juomien vaahdottaminen

Jokaiseen hetkeen oikeanlaista kahvia
• Valikoima sekoituksia ja makuja yksilölliseen kahvihetkeen
• Kaksi vahvuutta: pieni ja vahva tai iso ja mieto kahvi
• Herkullinen vaahtokerros on todiste SENSEO®-kahvin laadusta
• Ainutlaatuinen kahvinvalmistusjärjestelmä takaa parhaan maun ja lämpötilan

Helppo ja nopea käyttää
• Ainutlaatuinen kahvinkeitin, joka keittää 2 kupillista samanaikaisesti
• Säädettävä kaatonokka kaikenkokoisille kupeille
• Helppokäyttöiset ohjaimet ja älykäs kosketusnäyttö
• Nopea käynnistys ja kahvin valinta koneen lämpenemisen aikana
• Tarttumaton pinnoite ja konepesun kestävä vispilä ja kansi



 Herkullinen vaahtokerros

SENSEO®-kahvivalikoima ja ainutlaatuinen 
SENSEO®-kahvinvalmistusjärjestelmä takaavat, että 
täydellisessä kahvikupillisessa on aina täyteläisen 
herkullinen kahvin vaahtokerros - maun ja laadun 
takuu.

Magneettivispilät

Aseta sopiva lämpötila ja nopeus. SENSEO®-
maidonvaahdottimen innovatiiviset vaahdotusvispilät 
luovat juuri oikeanlaisen vaahdon kahviisi.

Kuumat ja kylmät juomat

Maidonvaahdottimella voit valmistaa omalla 
keittimelläsi kuumia ja kylmiä kahvijuomia, kuten 
latte macchiato, cappuccino tai jääkahvi.

Konepesun kestävät osat
SENSEO® Milk Twister -maidonvaahdottimen 
vispilän ja kannen voi pestä astianpesukoneessa.

Valikoima sekoituksia ja makuja

SENSEO® tarjoaa runsaan valikoiman 
kahvisekoituksia ja -makuja, joista löydät juuri omaan 
makuusi sopivan kahvin.

Vahvuuden valintatoiminto

Valmista suosikkikahviasi valitsemalla itse kahvisi 
vahvuus. SENSEO®-kahvinkeittimen kahvin 
vahvuuden valintatoiminnolla voit keittää pienen 
vahvan tai ison miedon kahvin.

Helppokäyttöiset ohjaimet
Älykäs ohjaus tekee Philips SENSEO® -
kahvinkeittimen käytöstä vaivatonta. Laitteen LED-
merkkivalot opastavat kahvinkeittimen eri 
toimintojen käyttämisessä.
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Tekniset tiedot
Alkuperämaa
• Valmistusmaa:: Puola

Yleiset tiedot
• Kahvijuomat: Cafè créme, café latte, cappuccino, 

latte macchiato
• Käytettävä kahvityyppi: SENSEO®-annoskahvit
• Samaan aikaan valmistettavien kupillisten määrä: 2
• Kahvin vahvuusasetukset: 2
• Helppo puhdistaa ja huoltaa: Kalkinpoistonilmaisin
• Erityistoiminnot: Helposti avattava vesisäiliö
• Juoman mukautus: Säädettävä kahvin voimakkuus
• Helppo ja mukava käyttää: Nopea käynnistys, 

Irrotettava valumisastia, Suodatuksen keskeytys, 
Läpinäkyvä vesisäiliö, Säädettävä kaatonokka, 
Irrotettava vesisäiliö, Automaattinen virrankatkaisu

Pinnoitus
• Valumisastian materiaali: Muovi
• Kaatonokan materiaali: Muovi
• Boilerin materiaali: Metalli ja lasitäytteinen 

polyamidi
• Vesisäiliön materiaali: Muovi
• Rungon materiaali: Muovi

Muotoilu
• Väri: Vaaleansininen ja musta

Ympäristö
• Virrankulutus valmiustilassa: 0,22 W
• Virrankulutus suodatuksen aikana: 1 450 W
• Valmistettu uusiomateriaaleista: 90 % 

(paperitulosteet ja pakkaus)

Huolto
• 2 vuoden takuu

Tekniset tiedot
• Vesiboilerit: 1
• Yhden kupin suodatusaika: 30 s; sekuntia
• Tilavuus, vesisäiliö: 1 V
• Kupin enimmäiskorkeus: 100–120 mm
• Johdon pituus: 0,8 m
• Taajuus: 50 Hz
• Jännite: 220–240 V
• Pumpun paine: 1 baaria

Paino ja mitat
• Tuotteen mitat (L x S x K): 250 x 320 x 310 mm
• Tuotteen paino: 3,1 kg
• Pakkauksen mitat (L x S x K): 390 x 293 x 372 mm

Lisätarvikkeet
• Mukana: Maidonvaahdotin
•
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