
 

 

SENSEO® Original 
Eco
Kaffepudemaskine

• Reduceret CO2-udledning
• Genanvendt plastik
• SENSEO-kaffeboost-teknologi
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emstillet af genbrugsplast, med reduceret energiforbrug
d din foretrukne SENSEO®-kaffe, mens du passer på miljøet. Dette originale apparat 

 designet til at være vores hidtil mest bæredygtige ved at bruge mere genbrugsplast, 
ilket reducerer energiforbruget og den samlede CO2-udledning.

Med omtanke for miljøet
• Fremstillet af > 35 % genanvendt plastik i dele, der ikke kommer i kontakt med fødevarer
• Slukning i Eco-tilstand for 25 % lavere energiforbrug
• Reduceret samlet CO2-udledning inklusive emballage
• Maskinen er testet mere end 10.000 gange for at sikre en ensartet kvalitet

Nyd den mest velsmagende SENSEO®-kaffe
• Kaffeboost får mere ud af SENSEO®-kaffepuden
• Crema plus giver et finere og mere fløjlsblødt, cremet lag

Kaffevarianter til enhver lejlighed
• En kop eller et krus Senseo®-kaffe på mindre end et minut



 Fremstillet af genanvendt plastik*

For at understøtte den cirkulære økonomi er denne 
model fremstillet af genanvendt plastik, hvor det er 
muligt. Det giver plastik et nyt liv i stedet for at ende 
på lossepladsen.

Reduceret CO2-udledning***

Denne maskines samlede CO2-udledning reduceres 
ved brug af flere genanvendte og genanvendelige 
materialer, lavere energiforbrug og mindre papir og 
ny plastik i kassen.

Auto-sluk i Eco-tilstand**

Denne SENSEO(R)-kaffemaskine slukker automatisk 
efter 5 minutter for at forbedre energieffektiviteten.

Kaffeboost-teknologi
Ved hjælp af 45 aromadyser spreder kaffeboost-
teknologien det varme vand jævnt gennem hver 
SENSEO®-kaffepude. Få mest muligt ud af din 

kaffepude for at opnå den mest velsmagende 
SENSEO®-kaffe.

Crema plus-teknologi

Crema plus-teknologien sikrer det fineste og mest 
fløjlsbløde, cremede lag. Til hver eneste kop 
SENSEO®-kaffe.

Maskinen er testet mere end 10.000 
gange

Philips tester kaffemaskinerne under 
udviklingsprocessen med mere end 10.000 kopper 
kaffe. Dette sikrer høj kvalitet og holdbarhed.

En kop eller et krus Senseo®

Med denne Senseo®-kaffemaskine kan du tilberede 
en mellemstor kop eller et stort krus lækker 
Senseo®-kaffe fra puder på mindre end et minut.
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Specifikationer
Design
• Farve: Cashmere/grå

Overflade
• Materiale vandkoger: Metal- og glasfyldt polyamid
• Materiale drypbakke: Plastik
• Materiale: basisenhed: Plastik
• Udløbstudens materiale: Plastik
• Materiale: vandtank: Plastik

Oprindelsesland
• Fremstillet i: Polen og Rumænien

Generelle specifikationer
• Velegnet til: SENSEO®-kaffepuder
• Kopper ad gangen: 2
• Nem rengøring og vedligeholdelse: Dele, der tåler 

opvaskemaskine
• Brugervenlighed og komfort: Aftagelig drypbakke, 

Auto-sluk
• Kaffedrikke: Cafè Créma
• SENSEO-kaffeboost-teknologi

Bæredygtighed
• Strømforbrug brygning: 1450 W
• Strømforbrug standby: 0,26 W
• Fremstillet af genbrugsmaterialer: 90 % (papir og 

emballage)
• Plastdele, der ikke kommer i kontakt med 

fødevarer: 32 %

Service
• 2 års reklamationsret

Tekniske specifikationer
• Bryggetid én kop: 30 sek.
• Kapacitet: vandtank: 0,7 L
• Ledningslængde: 0,8 m
• Frekvens: 50 Hz
• Maks. kophøjde: 100 mm
• Pumpetryk: 1 bar
• Spænding: 220 - 240 V
• Vandkogere: 1
• Bryggetid to kopper: <60 sek.

Vægt og dimensioner
• Emballagens mål (B x D x H): 230 x 392 x 365 mm
• Produktets mål (B x D x H): 213 x 315 x 330 mm
• Vægt inkl. emballage: 2,3 kg
• Produktets vægt: 1,70 kg
•

* Hvor det er muligt. Materialer, der kommer i kontakt med fødevarer 
(FCM), kan ikke fremstilles af genanvendt plastik (EU-forordning 282/
2008). Ekskl. FCM, > 32 % af plastikvægten er genanvendt materiale

* Vs. forgængeren HD6552, med standard EN 60661: 2014.
* Vs. forgængeren HD6552.
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