
 

 

SENSEO® Milk 
Twister
Mælkeopskummer

• Slip-let-belægning
• Passer til 120 ml mælk
• Nok til 2 cappuccino
• Tilbereder varmt og koldt 

mælkeskum

CA6500/60

U
D
SE
for
sku
troligt fløjlsblødt skum
in kop kaffe er lige blevet endnu bedre
NSEO®-mælkeopskummeren giver dig frihed til at sammensætte og nyde en række 
skellige varme og kolde kaffedrikke derhjemme. Takket være den innovative 
mpisker kan du berige lækre kaffevarianter med et utroligt fløjlsblødt mælkeskum.

Perfekt mælkeskum
• Magnetisk piskning, så du opnår skummets ultimative finhed

Til varme og kolde drikke
• Varmt og koldt mælkeskum til en række kaffeopskrifter
• Tilstrækkelig med mælkeskum til 2 Cappuccinoer

Nem at rengøre
• Slip-let-belægning for nem rengøring
• Pisker og låg tåler opvaskemaskine

Nem at anvende
• Ledningsfri, 360-graders drejbar basisenhed sikrer nemme løft og placering
• Betjening med ét tryk



 Magnetisk piskning

Indstillet til den ideelle temperatur og hastighed: 
SENSEO® Milk Twister og dens innovative piskeris 
skaber den ultimative i skum i form af stivhed og 
finhed.

Til varme og kolde drikke

Mælkeskummeren giver frihed til at skabe og få glæde 
af en række forskellige varme og kolde 
kaffeopskrifter i hjemmet, f.eks. en Latte Macchiato, 
Cappuccino eller den perfekte iskaffe.

Slip-let-belægning

Rengøring af SENSEO®-mælkeskummeren kræver 
kun et skyl og et stryg med viskestykket takket være 

slip-let-belægningen og den glatte overflade. Det 
vandtætte kabinet gør det nemt at vaske 
mælkeskummeren.

Mælkeskum til 2 Cappuccinoer

En mængde på 120 ml mælkeskum tilberedt med 
Philips SENSEO®-mælkeskummeren er nok til at lave 
2 Cappuccinoer.

Delene kan gå i opvaskemaskinen

Pisker og låg på SENSEO® Milk Twister tåler 
opvaskemaskine og letter derfor rengøringen.
CA6500/60

Specifikationer
Bæredygtighed
• Strømforbrug brygning: 420 - 500 W

Overflade
• Materiale: basisenhed: Plastik

Tekniske specifikationer
• Ledningslængde: 0,75 m
• Frekvens: 50 Hz
• Spænding: 220-240 V
• Opskumningstid: 130 sek.
• Kapacitet: 120 ml

Service
• 2 års verdensomspændende reklamationsret

Generelle specifikationer
• Brugervenlighed og komfort: Auto-sluk

Oprindelsesland
• Fremstillet i: Kina

Design
• Farve: Sort

Vægt og dimensioner
• Produktets mål (B x D x H): 130 x 130 x 200 mm
• Produktets vægt: 0,6 kg
• Emballagens mål (B x D x H): 151 x 151 x 217 mm
•

Udgivelsesdato  
2018-03-18

Version: 16.4.1

EAN: 08 71010 36100 14

© 2018 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker 
tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive 
ejere.

www.philips.com
Vigtigste nyheder
Mælkeopskummer
Slip-let-belægning Passer til 120 ml mælk, Nok til 2 cappuccino, Tilbereder varmt og koldt mælkeskum

http://www.philips.com

