
 

 

SENSEO® Twist
Kávépárnás kávéfőző

• Eredeti SENSEO® kávépárnák
• Homályos szürke és fekete
• Erősségválasztó funkció

HD7870/60
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ősségválasztó funkcióval
yen stílust a konyhájába az új SENSEO® Twist kávéfőzővel! Az egyedülálló és 

vábbfejlesztett funkciók, mint az erősségválasztó funkció vagy az intelligens érintőpanel, 
zzájárulnak ahhoz, hogy mostantól Ön mindennél jobban élvezhesse a SENSEO® kávékat!

Gyors és könnyű működtetés
• Intelligens érintőpanel az intuitív működtetéshez
• 1 vagy 2 csésze kávé kevesebb mint egy perc alatt
• Az választott csészének megfelelően beállítható kifolyó
• Fényjelzés jelenik meg, ha ideje vízkőmentesítést végezni
• Automatikus energiatakarékossági kikapcsolás 15 perc után

Mindig tökéletes kávéélmény
• Kávéjának gazdag krémrétege a SENSEO® minőséget garantálja
• Egyedülálló SENSEO® kávéfőző rendszer a tökéletes íz szolgálatában

Széles választék minden alkalomra
• 2 erősségi beállítás: erős rövid vagy gyenge hosszú kávé
• Különféle kávétípusok és ízek az eltérő ízlések kielégítésére

Stílusos és kifejező formavilág
• Vadonatúj SENSEO® formatervezés



 Intelligens érintőpanel
Működtesse Philips kávéfőzőjét modern, intuitív 
módon az egyedülálló és intelligens érintőpanellel. A 
LED jelzőfények segítséget nyújtanak a kávéfőző 
különböző funkcióinak megismerésében, hogy a 
kávékészítés még kényelmesebb legyen.

Erősségválasztó funkció
Állítsa be az íz erősségét és intenzitását, és készítse 
el kedvenc kávéját. SENSEO® készüléke 
erősségválasztó opciójával erős rövid és gyenge 
hosszú kávé közül választhat.

Emlékeztetés vízkőmentesítésre
A Philips kávéfőző gép figyelmezteti a felhasználót, 
amikor vízkőmentesíteni kell a készüléket. A külön 
erre a célra kifejlesztett SENSEO® vízkőmentesítő 
rendszeres használata garantálja a kávé kiváló ízét, és 
megelőzi a csapvíz okozta vízkövesedést.

Állítható kifolyó
Az állítható kifolyó emelésével vagy lejjebb állításával 
hozzáigazíthatja SENSEO® kávéfőzőjét kedvenc 
csészéje vagy bögréje méretéhez.

Különféle típusok és ízek

A SENSEO® a legkülönfélébb kávétípusokat és -
ízeket kínálja, amelyeknek mind megvan az egyéni 
ízviláguk, ahogy Ön szereti.
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Teljesítmény
• Erősségválasztás: erős vagy normál
• Főzési idő 1 csésze: 30 mp
• Főzési idő 2 csésze: < 60 mp

Tömeg és méretek
• Maximális csészemagasság: 120 mm

Egyszerű használat
• Érintőpanel
• 2 csésze egyszerre
• Állítható kifolyó
• Automatikus kikapcsolási idő: 15 perc
• Főzés leállítása
• Közvetlen indítás
• Könnyen nyitható fedél
• Kivehető cseppfelfogó tálca
• Üres tartály jelző

Egyszerűen tisztítható
• Vízkőmentesítés-jelző
• Mosogatógépben tisztítható alkatrészek

Kivitel
• Szín: Homályos szürke & fekete
• Permetezve festett: kifolyócső fedele
• Felületi kialakítás

Fenntarthatóság
• Energiafogyasztás: 0,22 W (készenlétben), 1450 W 

(használat közben)
• Újrahasznosított anyagból készült: 90% (papír és 

csomagolás)
• Fenntarthatósági tanúsítvány: Zöld pipa

Szerviz
• 2 év, a világ minden részére kiterjedő garancia

Származási hely
• Lengyelország

Műszaki adatok
• Víztartály űrtartalma: 6 csésze / 1 l
• Vezetékhossz: 80 cm
• A kifolyócső magassága: akár 150 mm
• Tápellátás: 1450 W
• Feszültség: 220-240 V
• Frekvencia: 50 Hz

Tömeg és méretek
• Kávéfőző (Sz x Ma x Mé): 25 x 32 x 31 cm
• Csomagolás (sz x ma x mé): 293 x 360 x 290 mm
• A-doboz méretei: 750 x 365 x 293 mm
• Kávéfőző (kg): 2,17 kg
•

Műszaki adatok
Kávépárnás kávéfőző
Eredeti SENSEO® kávépárnák Homályos szürke és fekete, Erősségválasztó funkció
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