
 

 

SENSEO® Twist
Kapsulový kávovar

• Určený pre kávové kapsuly 
SENSEO®

• Limetovo žltá a biela
• Funkcia výberu intenzity kávy
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ahodná káva stlačením jedného tlačidla
funkciou výberu intenzity
dajte svojej kuchyni štýlový vzhľad pomocou nového kávovaru SENSEO® Twist! Vďaka jedinečným 

jmodernejším technológiám, ako napríklad funkcia výberu intenzity kávy alebo inteligentný dotykový 

nel so sprievodcom, si môžete svoju lahodnú kávu SENSEO® ešte viac vychutnať!

Rýchla a jednoduchá obsluha
• Príprava kávy stlačením jedného tlačidla
• 1 alebo 2 šálky kávy SENSEO® za menej ako jednu minútu
• Automatické vypnutie po 15 minútach šetrí energiu
• Nastaviteľná výlevka sa prispôsobí veľkosti vašej obľúbenej šálky
• Svetelný indikátor vám pripomenie, kedy treba odstrániť vodný kameň
• Inteligentný dotykový panel so sprievodcom na intuitívne ovládanie

Vždy šálka lahodnej kávy
• Vrstva lahodnej kávovej peny ako dôkaz kvality SENSEO®

• Jedinečný systém varenia kávy SENSEO® pre optimálnu chuť

Rôzne druhy kávy pre každú príležitosť
• 2 nastavenia intenzity: malá silná káva alebo jemná veľká káva
• Rozmanité druhy a príchute kávy pre rôzne chute

Štýlový, expresívny dizajn
• Úplne nové vyjadrenie dizajnu SENSEO®



 Inteligentný dotykový panel so 
sprievodcom
Používajte svoj kávovar Philips moderným a 
intuitívnym spôsobom vďaka jedinečnému 
inteligentnému dotykovému panelu. Kontrolky LED 
vás prevedú jednotlivými funkciami kávovaru, vďaka 
čomu bude príprava lahodnej kávy ešte príjemnejšia.

Funkcia výberu intenzity
Pripravte si šálku svojej obľúbenej kávy nastavením 
jej intenzity podľa vlastnej chuti. Vďaka funkcii 
výberu intenzity na vašom kávovare SENSEO® si 
môžete vybrať malú silnú alebo veľkú jemnú kávu.

Indikátor odstraňovania vodného 
kameňa
Kávovar Philips vám pripomenie, kedy z neho treba 
odstrániť vodný kameň. Pravidelné odstraňovanie 
vodného kameňa so špeciálne vyvinutým 
prostriedkom na odstraňovanie vodného kameňa 
SENSEO® vám zaistí tú najlepšiu chuť kávy a zabráni 
usádzaniu vodného kameňa pri vode z vodovodu.

Nastaviteľná výlevka
Zvýšením alebo znížením výlevky môžete kávovar 
SENSEO® prispôsobiť svojej obľúbenej šálke či 
hrnčeku.

Rozmanité druhy a príchute

SENSEO® ponúka rozmanité druhy a príchute kávy, 
každú s vlastnou osobitnou chuťou, ktorá splní vaše 
predstavy.
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Performance
• Voľba intenzity: silná alebo normálna
• Čas varenia 1 šálky: 30 s
• Čas varenia 2 šálok: < 60 s

Hmotnosť a rozmery
• Maximálna výška šálky: 120 mm

Jednoduché používanie
• Dotykový panel: áno
• 2 šálky naraz: áno
• Nastaviteľná výlevka: áno
• Čas automatického vypnutia: 15 min
• Vypnutie varenia: áno
• Priame spustenie: áno
• Veko s jednoduchým otváraním: áno
• Odnímateľný podnos na odkvapkávanie: áno
• Indikátor prázdnej nádoby: áno

Jednoduché čistenie
• Indikátor vodného kameňa: áno
• Časti umývateľné v umývačke riadu: áno

Dizajn
• Farba: Limetovo žltá a biela
• Striekaný lak: kryt výpustu
• Textúra: áno

Udržateľnosť
• Spotreba energie: 0,22 W (v pohotovostnom 

režime), 1450 W (počas varenia)
• Vyrobené z recyklovaných materiálov: 90 % 

(dokumenty a balenie)
• Osvedčenie o udržateľnosti: Zelená fajka

Servis
• 2-ročná celosvetová záruka: áno

Krajina pôvodu
• Poľsko: áno

Technické špecifikácie
• Kapacita nádoby na vodu: 6 šálok/1 l
• Dĺžka kábla: 80 cm
• Výška výlevky: až 150 mm
• Príkon: 1450 W
• Napätie: 220 – 240 V
• Frekvencia: 50 Hz

Hmotnosť a rozmery
• Kávovar (Š x V x D): 25 x 32 x 31 cm
• Balenie (Š x V x D): 293 x 360 x 290 mm
• Rozmery A boxu: 750 x 365 x 293 mm
• Kávovar (kg): 2 17 kg
•

Technické údaje
Kapsulový kávovar
Určený pre kávové kapsuly SENSEO® Limetovo žltá a biela, Funkcia výberu intenzity kávy
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