SENSEO® Milk
Twister
Mjölkskummare

• Non-stick-beläggning
• Rymmer 120 ml mjölk
• Räcker till 2 cappuccino

• Tillreder varmt och kallt skum

Otroligt sammetslent skum
Kaffekoppen blev plötsligt mycket mer intressant
Med SENSEO®-mjölkskummaren kan du tillaga och njuta av en mängd olika varma och
kalla kaffedrycker i hemmet. Tack vare den innovativa skummaren kan du sätta piff på
kaffet med ett otroligt sammetslent mjölkskum.
Lättanvänd
• Sladdlös, 360 graders basplatta för enkel upplyftning och placering
Lättanvänd
• En beröring för enkel användning
Enkel att rengöra
• Non-stick-beläggning för enkel rengöring

CA6500/60

Enkel att rengöra
• Diskmaskinssäker visp och lock
Både för kalla och varma drycker
• Skumning av både varm och kall mjölk för en mängd olika kaffedrycker

CA6500/60

Mjölkskummare

Non-stick-beläggning Rymmer 120 ml mjölk, Räcker till 2 cappuccino, Tillreder varmt och kallt skum

Funktioner
Magnetisk vispning

Specifikationer
Mjölkskum för 2 cappuccino

Vikt och mått

• Produktens vikt: 0,6 kg
• Förpackningens mått (B x D x H: 151 x 151 x
217 mm
• Produktens mått (B x D x H): 130 x 130 x 200 mm

Tekniska specifikationer
•
•
•
•
•

Sladdlängd: 0,75 m
Spänning: 220-240 V
Kapacitet: 120 ml
Frekvens: 50 Hz
Skumningstid: 130 sec

Ursprungsland
• Tillverkad i: Kina
Milk Twister med sin innovativa skumningsvisp är
inställd på den optimala temperaturen och
hastigheten och ger ett perfekt fast och fint skum.

Med en kapacitet på 120 ml mjölkskum som
förbereds med Philips SENSEO® mjölkskummare
räcker det till 2 cappuccino.

Både för kalla och varma drycker

Sladdlös, 360 graders basplatta

Design

• Color: Svart

Allmänna specifikationer

• Enkel och bekväm att använda: Automatisk
avstängning

Efterbehandling

• Material i huvudenhet: Plast

Service

• 2 års världsomfattande garanti

Hållbarhet

• Strömförbrukning, bryggning: 420–500 W
•

Mjölkskummaren ger dig möjligheten att tillaga och
njuta av olika varma och kalla kaffedrycker hemma,
till exempel latte macchiato, cappuccino eller ett
perfekt iskaffe.

Mjölkskummaren kan lyftas av basen för att enkelt
fylla på mjölkskummet. Att ställa tillbaka
mjölkskummaren är lika enkelt beroende på den
runda anslutningen.

Non-stick-beläggning

Enkel hantering med en enda
knapptryckning

Den här mjölkskummaren är enkel att använda
eftersom den har endast en knapp.

Delar som tål maskindisk

För att rengöra SENSEO®-mjölkskummaren krävs
bara en sköljning och en avtorkning med en handduk
tack vare non-stick-beläggningen och den jämna ytan
både inuti och utanpå. Det vattentäta höljet gör det
enkelt att rengöra mjölkskummaren.

Vispen och locket till SENSEO® mjölkskummare är
diskmaskinssäkra för enkel rengöring.
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