
 

 

SENSEO® Original
Aparat de cafea cu 
paduri

• Aparatul SENSEO® cu cele mai 
mari vânzări

• Alb steluţă
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afea delicioasă cu o singură apăsare de buton

sau 2 ceşti odată cu temperatura perfectă
bogăţeşte momentele în care savurezi cafeaua cu SENSEO® Original, aparatul de cafea 
NSEO® cu cele mai mari vânzări. Acum cu o calitate mai bună decât înainte, flexibilitate 
 a regla volumul, asigurând în acelaşi timp fiabilitate şi confort

Întotdeauna o ceașcă de cafea delicioasă
• Strat cremos delicios, ca dovadă a calităţii SENSEO®

• Temperatură îmbunătăţită a cafelei la prima ceașcă
• Testat >10.000 ori pentru a asigura o calitate consecventă

Funcţionare rapidă și ușoară
• Singurul aparat de cafea cu paduri care prepară două cești simultan
• Funcţie de oprire a preparării pentru a controla manual volumul de preparare
• Oprire automată după 30 de minute pentru economisirea energiei și siguranţă
• Cafea cu o singură apăsare de buton

Varietate de cafea pentru fiecare moment
• Varietate mare de amestecuri și arome de cafea SENSEO®



 Oprire manuală a preparării

Această cafetieră SENSEO® permite oprirea 
manuală a preparării pentru a opri ciclul de 
preparare oricând dorești.

Strat cremos delicios

Selecţia de cafea fină SENSEO® și sistemul 
SENSEO® unic de preparare îţi asigură o 
ceașcă de cafea perfectă, însoţită întotdeauna 
de un strat delicios și bogat de spumă de cafea, 
o dovadă a gustului de excepţie și a calităţii.

Acţionare cu un singur buton

Cu acest aparat de cafea cu paduri poţi prepara 
cu ușurinţă una sau două cești de cafea prin 
simpla apăsare a unui buton.

Varietate de amestecuri și arome

SENSEO® oferă o largă diversitate de 
amestecuri și arome de cafea, fiecare cu gustul 
său distinct, pentru a-ţi satisface preferinţele 
personale.

1 sau 2 cești simultan

Pregătește una sau două cești din cafeaua ta 
delicioasă SENSEO® în mai puţin de un minut.

Oprire automată de siguranţă

Cafetiera SENSEO® se oprește automat la 30 
minute de la prepararea cafelei pentru 
economisirea energiei și siguranţa aparatului.

Temperatură cafea
SENSEO® Original a îmbunătăţit temperatura 
primei cești pentru a-ţi oferi o ceașcă perfectă 
de cafea.

Aparatul este testat >10.000 ori

Philips își testează aparatele de cafea în timpul 
procesului de dezvoltare un ciclu de peste 
10.000 de cești de cafea. Aceasta asigură 
calitate ridicată și durabilitate.
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Ţara de origine
• Fabricat în: Polonia și România

Specificaţii tehnice
• Lungime cablu: 0,8 m
• Tensiune: 220 - 240 V
• Frecvenţă: 50 Hz
• Timp de preparare o ceașcă: 30 secundă
• Capacitate rezervor de apă: 0,7 l
• Presiune pompă: 1 bar
• Înălţime max. ceașcă: 100 mm
• Fierbătoare de apă: 1
• Timp de preparare 2 cești:                   <60 secundă

Design
• Culoare: Alb steluţă

Greutate și dimensiuni
• Dimensiunile ambalajului (l x A x H): 230 x 392 x 

365 mm
• Greutate cu ambalaj inclus: 2,3 kg
• Greutate produs: 1,70 kg
• Dimensiunile produsului (l x A x H): 213 x 315 x 

330 mm

Specificaţii generale
• Cești în același timp: 2

• Adecvat pentru: Paduri de cafea SENSEO®

• Curăţare și întreţinere ușoare: Componente 
lavabile în mașină

• Utilizare ușoară și confort: Tavă detașabilă de 
scurgere, Întrerupere a preparării, Oprire 
automată de siguranţă

• Băuturi cu cafea: Café Cremè

Finalizare
• Material fierbător: Poliamidă umplută cu metal și 

sticlă
• Material corp principal: Plastic
• Tavă scurgere: Plastic
• Material rezervor de apă: Plastic
• Material de gură de scurgere: Plastic

Service
• 2 ani garanţie

Durabilitate
• Certificat de durabilitate: Green Tick
• Consum de energie în modul standby: 0,26 W
• Consum de energie la fierbere: 1450 W
• Fabricat din materiale reciclate: 90% (hârtie și 

ambalaje)
•
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