
 

 

SENSEO® Original 
Eco
Koffiezetapparaat

• Verminderde CO2-voetafdruk
• Gerecycled plastic
• SENSEO-

koffieboosttechnologie

HD6552/35
Heerlijke koffie met zorg voor het milieu
Gemaakt van gerecycled plastic en met minder energieverbruik
Geniet van uw favoriete SENSEO® koffie op een milieuvriendelijke manier. Dit Original-apparaat 

is ons duurzaamste apparaat ooit, omdat er meer gerecycled plastic is gebruikt om het te maken. 
Op deze manier worden het energieverbruik en de totale CO2-voetafdruk verminderd.

Denk aan het milieu
• Gemaakt met gerecycled plastic: > 35% van de onderdelen die niet in contact komen met 

voedsel
• Automatische uitschakeling in ecomodus voor energiebesparing van 25%
• Verminderde algehele CO2-voetafdruk inclusief verpakking
• Machine is meer dan 10.000 keer getest om een consistente kwaliteit te garanderen

Geniet van de lekkerste SENSEO® koffie
• Koffieboost haalt alles uit uw SENSEO® koffiepad
• Crema Plus voor een fijner en nog fluweelzachter crèmelaagje

Snelle en eenvoudige bediening
• De enige coffee pad-machine die twee kopjes koffie tegelijk zet



 Gemaakt met gerecycled plastic*

Om een circulaire economie te ondersteunen, is dit 
model waar mogelijk gemaakt van gerecycled en 
recyclebaar plastic. Zo krijgt plastic een tweede 
leven in plaats van terecht te komen op een 
vuilnisbelt.

Verminderde CO2-voetafdruk***

De algehele CO2-voetafdruk van deze machine is 
verminderd dankzij het gebruik van meer 
gerecyclede en recyclebare materialen, een lager 
energieverbruik, en minder papier en nieuw plastic in 
de doos.

Automatische uitschakelfunctie 
ecomodus**

Voor bewezen energie-efficiëntie schakelt dit 
Senseo®-koffiezetapparaat automatisch uit na 5 
minuten.

Koffieboosttechnologie
Koffieboost-technologie levert het hete water via 45 
aromagaatjes, gelijkmatig door elk SENSEO® 

koffiepad. Haal het meeste uit uw koffiepad voor de 
allerlekkerste SENSEO® koffie.

Crema Plus-technologie

Crema Plus-technologie zorgt voor en een heerlijk 
fluweelzacht en fijn crèmelaagje. Voor elke kopje 
SENSEO® koffie.

Een of twee kopjes tegelijkertijd

Zet 1 of 2 kopjes heerlijke SENSEO® koffie in 
minder dan een minuut.

De machine is meer dan 10.000 keer 
getest

Philips test hun koffiezetapparaten tijdens het 
ontwikkelingsproces voor meer dan 10.000 koppen 
koffie. Dit garandeert hoge kwaliteit en 
duurzaamheid.
HD6552/35

Specificaties
Ontwerp
• Kleur: Kasjmiergrijs

Afwerking
• Materiaal boiler: Metaal en glasgevuld polyamide
• Materiaal lekbak: Plastic
• Materiaal hoofdunit: Plastic
• Materiaal tuit: Plastic
• Materiaal waterreservoir: Plastic

Land van herkomst
• Geproduceerd in: Polen en Roemenië

Algemene specificaties
• Geschikt voor: SENSEO® koffiepads
• Koppen tegelijkertijd: 2
• Eenvoudig te reinigen en onderhouden: 

Vaatwasmachinebestendige onderdelen
• Gebruiksgemak en comfort: Afneembare lekbak, 

Automatische uitschakeling
• Koffiedranken: Cafè Créma
• SENSEO-koffieboosttechnologie

Duurzaamheid
• Energieverbruik koffiezetten: 1450 W
• Energieverbruik in stand-by: 0,26 W
• Gemaakt van gerecycled materiaal: 90% (drukwerk 

en verpakking)
• Plastic onderdelen die niet in contact komen met 

voedsel: 32%

Service
• 2 jaar garantie

Technische specificaties
• Koffiezettijd voor één kopje: 30 sec
• Capaciteit waterreservoir: 0,7 l
• Snoerlengte: 0,8 m
• Frequentie: 50 Hz
• Max. kophoogte: 100 millimeter
• Pompdruk: 1 bar
• Voltage: 220 - 240 volt
• Waterboilers: 1
• Koffiezettijd voor twee kopjes: <60 sec

Gewicht en afmetingen
• Afmetingen van verpakking (b x d x h): 230 x 392 x 

365 millimeter
• Afmetingen van product (b x d x h): 213 x 315 x 

330 millimeter
• Gewicht (incl. verpakking): 2,3 kg
• Productgewicht: 1,70 kg
•

* Waar mogelijk. Materialen die in contact komen met voedsel, mogen 
niet worden gemaakt van gerecycled plastic (EU Reg. 282/2008). 
Excl. deze materialen is > 32% van het plastic gewicht gerecycled 
materiaal

* Vergeleken met de voorganger HD6552, volgens standaard EN 
60661: 2014.

* Vergeleken met de voorganger HD6552.
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