
 

 

SENSEO® Milk 
Twister
Piena putotājs

• Nepiedegošs pārklājums
• 120 ml piena tilpums
• Pietiekami 2 kapučīno
• Gatavo karstas un aukstas putas
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Satriecoši samtainas putas
Jūsu kafijas tase tikko kļuva aizraujošāka
SENSEO® piena putotājs sniedz jums brīvību pagatavot un baudīt plašu karsto un auksto 

kafijas dzērienu klāstu mājās. Pateicoties novatoriskajam putotājam, varat baudīt gardus 
kafijas dzērienus ar satriecoši samtainām piena putām.

Ērta lietošana
• Bezvadu, par 360 grādiem grozāma pamatne vieglai pacelšanai un novietošanai

Ērta lietošana
• Viegla darbība ar vienu skārienu

Ērta tīrīšana
• Nepiedegošs pārklājums vieglai tīrīšanai

Ērta tīrīšana
• Pretpiedeguma pārklājums, gluda iekšējā krūze vienkāršai tīrīšanai
• Putotājs un vāks mazgājami trauku mazg. mašīnā

Karstiem un aukstiem dzērieniem
• Karstas un aukstas piena putas dažādiem kafijas dzērieniem



 Magnētiska putošana

Piena maisītājam ir iestatīta ideāla temperatūra 
un ātrums, un tā novatoriskais putotājs 
pagatavo izsmalcinātas un stingras putas.

Karstiem un aukstiem dzērieniem

Piena putotājs sniedz jums brīvību mājās 
pagatavot un baudīt plašu karstu un aukstu 
kafijas dzērienu klāstu, piemēram, late makjato, 
kapučīno vai perfektu ledus kafiju.

Nepiedegošs pārklājums

Nepiedegošā pārklājuma un gludo virsmu dēļ 
SENSEO® piena putotāja tīrīšanai nepieciešams 
to tikai noskalot un noslaucīt ar dvieli. 
Ūdensnecaurlaidīgais korpuss ļauj viegli 
nomazgāt piena putotāju.

Piena putas 2 kapučīno

Ar 120 ml piena putu, ko pagatavo Philips 
SENSEO® piena putotājs, ir pietiekami 
2 kapučīno tasēm.

Trauku mazgāš. maš. mazgājamas 
detaļas

SENSEO® piena maisītāja putotāju un vāku var 
ērti mazgāt trauku mazgāšanas mašīnā.

Darbība ar vienu skārienu
Piena putotājam ir viena skāriena poga vieglai 
darbībai.

Viegla tīrīšana
Philips SENSEO® piena putotāja iekšpusē ir 
pretpiedeguma pārklājums, un gludā iekšējā 
krūze atvieglo tīrīšanu pēc piena putošanas.

Bezvadu, par 360 grādiem grozāma 
pamatne

Piena putotāju var viegli noņemt no pamatnes 
piena putu uzliešanai. Apaļš savienotājs ļauj 
tikpat viegli to novietot atpakaļ.
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Izceltie produkti
Piena putotājs
Nepiedegošs pārklājums 120 ml piena tilpums, Pietiekami 2 kapučīno, Gatavo karstas un aukstas putas
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Izcelsmes valsts
• Ražots: Ķīna

Tehniskā specifikācija
• Vada garums: 0,75 m
• Spriegums: 220–240 V
• Frekvence: 50 Hz
• Kapacitāte: 120 ml
• Putošanas laiks: 130 sek.

Izskats
• Krāsa: Balta

Svars un izmēri
• Iepakojuma izmēri (PxDzxA): 151 x 151 x 217 mm

• Produkta svars: 0,6 kg
• Izstrādājuma izmēri (PxAxG): 130 x 130 x 200 mm

Vispārējas specifikācijas
• Vienkārša lietošana un komforts: Automātiskā 

izslēgšanās

Apdare
• Galvenā korpusa materiāls: Plastmasa

Serviss
• 2 gadu vispasaules garantija

Ilgtspējīgums
• Energoefektīva gatavošana: 420 - 500 W
•
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Specifikācijas
Piena putotājs
Nepiedegošs pārklājums 120 ml piena tilpums, Pietiekami 2 kapučīno, Gatavo karstas un aukstas putas
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