SENSEO® SARISTA
SARISTA
Bean-funnel
koffiezetapparaat

• Gemaakt voor SENSEO® beanfunnel

• Pearl White

Ga voor SENSEO® SARISTA-koffiebonen met een twist
Koffiezetapparaat voor 1 kopje, 2 kopjes of meer...
De SENSEO® SARISTA zet sensationele koffie van verse bonen. De hersluitbare bean-funnels zijn
verkrijgbaar in zes verschillende smaken en zijn eenvoudig te verwisselen per kopje. Met één druk
op de knop zet u één kopje, twee kopjes of een volle kan heerlijke, verse koffie!
Sensationele koffiekwaliteit
• Verse bonen geseald in unieke bean-funnels
• Zetsysteem met optimale druk voor volle, ronde koffie
Koffievariëteit voor elk moment
• De bean-funnels in zes smaken zijn gemakkelijk per kopje te verwisselen
• Duurzame en hoogwmaalschijven om puurheid van iedere blend te garanderen.
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Altijd de juiste hoeveelheid
• Selecteer één kopje, twee kopjes of een volle kan koffie
• Verse koffie met één druk op de knop
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Bean-funnel koffiezetapparaat

Gemaakt voor SENSEO® bean-funnel Pearl White

Kenmerken
Verse bonen in bean-funnels

Specificaties
Zetsysteem met optimale druk

Performance

• Koffiezettijd voor 1 kopje: 60 sec.
• Koffiezettijd voor 2 kopjes: 120 sec.
• Koffiezettijd voor een volle kan: 7 minuut/minuten

Algemene specificaties

• Gebruiksgemak en comfort: Automatische
uitschakeling

Land van herkomst

• Geproduceerd in: Polen

Gebruiksvriendelijk
Koffiebonen van de hoogste kwaliteit worden
zorgvuldig geselecteerd, gemelangeerd en gebrand
door onze koffie-experts. Na het branden worden
de bonen direct luchtdicht verpakt en geseald in de
unieke transparante SENSEO® SARISTA beanfunnels. Hierdoor wordt optimale versheid en aroma
gegarandeerd.

Het unieke zetsysteem met optimale druk creëert
een voortreffelijke smaak, volmaakt aroma en een
heerlijke cremalaag; het bewijs van heerlijk vers
gemalen koffie met een volle, ronde smaak.

Duurzame en hoogwaardige
maalschijven

Hersluitende bean-funnels

•
•
•
•

2 koppen tegelijkertijd
'Waterreservoir leeg'-indicatie
Afgiftestop
Afneembare lekbak

Gemakkelijk schoon te maken
• Kalkindicator

Ontwerp

• Kleur: Parelwit en warm zwart

Duurzaamheid
•
•
•
•

Energieklasse: Klasse A
Energieverbruik koffiezetten: 2000 W
Energieverbruik (tijdens het zetten): 2000 W
Gemaakt van gerecycled materiaal: 90% (drukwerk
en verpakking)
• Energieverbruik: 0,3 W (stand-by)

Technische specificaties

De hersluitende bean-funnels in zes verschillende
smaken kunnen voor elk kopje in een handomdraai
worden gewisseld. Hierdoor kunt u per kopje de
smaak aanpassen en behouden de bonen hun
versheid voor een volgend gebruik.

De speciaal ontworpen hoge kwaliteit maalschijven
in de SENSEO® SARISTA draaien zichzelf schoon na
elke maalcyclus, om de puurheid van iedere
koffieblend voor elke kopje koffie te garanderen.

Eénknopsbediening

•
•
•
•
•
•
•

Accessoires

• Kan: Thermische kan (niet meegeleverd)

Gewicht en afmetingen

Eén kopje, twee kopjes of een volle kan

• Productgewicht: 7,1 kg
• Gewicht (incl. verpakking): 9 kg
• Afmetingen van product (b x d x h): 258 x 318 x
442 mm
• Afmetingen van verpakking (b x d x h): 390 x 440 x
385 mm
•

Met één druk op de knop kunt u eenvoudig een vers
kopje koffie zetten.
Afhankelijk van de situatie kunt u met uw SENSEO®
SARISTA eenvoudig één kopje, twee kopjes of een
hele kan verse koffie zetten.
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Pompdruk: 1 bar
Capaciteit koffiediklade: 10 porties
Max. kophoogte: 100 / 150 mm
Snoerlengte: 0,8 m
Capaciteit waterreservoir: 1,25 l
Frequentie: 50 Hz
Voltage: 220 - 240 volt

