
 

 

SENSEO®

Ontkalker en 
padhouder

• Voor SENSEO® Viva Café
• Padhouder voor 1 kopje
• 1 ontkalkingscyclus
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ensationele, vers gezette koffie!
ntkalker en padhouder voor uw SENSEO® Viva Café
rvang de padhouder elke zes maanden en ontkalk uw machine regelmatig om de kwaliteit van 
 SENSEO® optimaal te houden. De SENSEO® ontkalker verwijdert kalk uit uw SENSEO® 
ffiezetapparaat zodat u volledig kunt genieten van de rijke smaak van SENSEO® koffie.

Houd uw SENSEO® apparaat schoon en fris
• De beste formule voor eenvoudige ontkalking
• Houd uw SENSEO® als nieuw door alleen Philips te gebruiken

Langere levensduur
• Ontkalker en padhouder speciaal ontworpen voor SENSEO®

• Ontkalker voor alle SENSEO® apparaten
• Padhouder voor 1 kopje voor SENSEO® Viva Café



 Padhouder voor 1 kopje
Houd uw SENSEO® apparaat in optimale conditie 
door reserveonderdelen regelmatig te vervangen

Ontworpen voor SENSEO®
Het citroenzuur dat wordt gebruikt in deze 
ontkalker verbetert het ontkalkingsproces zonder 
uw SENSEO® te beschadigen. De padhouder van 
Philips zorgt dat koffie onder de juiste druk wordt 
gezet voor een uitstekende smaak.

Ontkalker voor alle SENSEO®
U geniet langer van uw apparaat als u het regelmatig 
ontkalkt met SENSEO® ontkalker.

Goedgekeurd verbruiksartikelen van 
Philips
Zorg ervoor dat u alleen goedgekeurde 
verbruiksartikelen en originele 
vervangingsonderdelen van Philips gebruikt

Eenvoudige ontkalking
Het ontkalken is een belangrijk onderdeel van het 
onderhoud van de SENSEO®. U moet het apparaat 
ten minste elke drie maanden en maximaal zes keer 
per jaar ontkalken. Uw SENSEO® kalkvrij houden 
zorgt ervoor dat: uw kop koffie volledig wordt 
gevuld; de koffie zo warm mogelijk is; uw SENSEO® 
tijdens het zetten van een kop koffie minder geluid 
maakt; uw SENSEO® niet kapot gaat; uw SENSEO® 
langer mee gaat.
CA6515/01

Kenmerken
Publicatiedatum  
2019-03-22

Versie: 2.2.1

EAN: 08 71010 38610 41

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving 
worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom 
van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve 
eigenaren.

www.philips.com
Land van herkomst
• Geproduceerd in: Roemenië

Algemene specificaties
• Geschikt voor: SENSEO® Viva Café

Technische specificaties
• Inhoud: Padhouder voor 1 kopje, 1 

ontkalkingscyclus
•

Specificaties
Ontkalker en padhouder
Voor SENSEO® Viva Café Padhouder voor 1 kopje, 1 ontkalkingscyclus

http://www.philips.com

