
 

 

SENSEO® Switch 3in1
Kaffemaskin för 
kapslar och bryggkaffe

• Maskin för kapslar och 
bryggkaffe

• TripleBrew-teknik
• Välj intensitet
• Trä, limited edition
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E
D
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me
ko
n kopp, en mugg eller en kanna att dela
en enda 3-i-1-kaffebryggaren med filter och kapslar
ygg en stor kanna av ditt favoritbryggkaffe för att dela med andra, eller drick en kopp 
d ett fint cremalager från någon av de olika Senseo-blandningarna. Välj mellan en stor 
pp lent kaffe, en medelstor kopp eller en liten kopp starkt kaffe från kapsel.

Snabb och enkel att använda
• 1 liters vattenbehållare för att brygga upp till sju koppar på en gång
• Avkalkningslampan påminner dig när det är dags för avkalkning
• Direkt auto-avstängning efter bryggningen sparar energi
• Brygg en kanna, en mugg och en kopp med bara en knapptryckning

Kaffevarianter för alla tillfällen
• En kopp eller mugg Senseo®-kaffe på mindre än en minut
• Val av intensitet för mjukt kaffe i stor kopp och intensivt kaffe i liten kopp
• TripleBrew för kapsel- och bryggkaffe i en maskin
• Stort utbud av kapslar och bryggkaffe för alla tillfällen

Njut av det godaste Senseo®- och bryggkaffet
• Crema plus ger ett utsökt och sammetslent cremalager
• Maskinen har testats över10 000 gånger för vi ska kunna garantera konsekvent och hög kvalitet
• Termoskanna i rostfritt stål för sju koppar bryggkaffe



 1 liters vattenbehållare

Tack vare den 1 liter stora vattenbehållaren 
kan du brygga upp till sju koppar kaffe utan att 
behöva fylla på vatten.

En kopp eller en mugg Senseo®

Med den här Senseo®-kaffebryggaren kan du 
brygga en mellanstor kopp eller en stor mugg 
utsökt Senseo®-kaffe från kapslar på mindre än 
en minut.

Crema Plus-teknik

Det fantastiska Senseo®-kapselurvalet och 
Crema Plus-tekniken ser till att din perfekta 
kopp Senseo®-kaffe alltid får det finaste och 
mest sammetslena cremalagret.

Avkalkningsindikator

Kaffebryggaren Senseo® påminner dig när det 
är dags för avkalkning. Avkalka med 
avkalkningsmedlet som tagits fram särskilt för 
SENSEO® så att du får bästa möjliga smak på 
kaffet och förhindrar kalkavlagringar från 
kranvattnet.

Direkt auto-avstängning

Din Senseo-kaffemaskin stängs automatiskt av 
efter bryggningen, vilket sparar energi.

Välj intensitet

Förutom en stor kopp mjukt, härligt 
SENSEO®-kaffe kan du även välja att brygga en 
mindre kopp starkt kaffe. Tryck bara två gånger 
på koppknappen för ett liten kopp intensivt 
SENSEO®-kaffe.

Maskinen har testats över 10 000 gånger

Philips testar sina kaffebryggare under 
utvecklingsprocessen genom att brygga fler än 
10 000 koppar kaffe. Det garanterar att 
maskinen har hög kvalitet och hållbarhet.

Enkel hantering med en enda 
knapptryckning

Med gränssnittet med tre knappar kan du 
brygga en kopp, en stor mugg och en kanna 
med en enda knapptryckning.

Termoskanna för sju koppar

Termoskannan i rostfritt stål gör att du kan 
brygga upp till sju koppar bryggkaffe i ett svep, 
och den bibehåller temperatur och arom i flera 
timmar. Perfekt för en skön söndagsfrukost 
eller när ni är flera som dricker kaffe.
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Funktioner
Kaffemaskin för kapslar och bryggkaffe
Maskin för kapslar och bryggkaffe TripleBrew-teknik, Välj intensitet, Trä, limited edition
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Tillbehör
• Medföljer: Kapselhållare, Okrossbar termoskanna, 

Kapselhållare för mugg

Design
• Färg: Stjärnvit

Ursprungsland
• Tillverkad i: Rumänien

Allmänna specifikationer
• Koppar samtidigt: 2 till 7
• Enkel att rengöra och underhålla: 

Avkalkningsindikator, Löstagbar filterhållare
• Enkel och bekväm att använda: Löstagbar 

droppbricka, Löstagbar vattentank, 
Vattennivåindikering

Hållbarhet
• Förpackning: > 90 % återvunnet material
• Strömförbrukning, bryggning: 1450 W
• Användarhandbok: 100 % återvunnet papper

Service
• 2 års garanti

Tekniska specifikationer
• Bryggningstid, 1 kopp: 30 sek
• Kapacitet, vattentank: 1 L
• Kapacitet, vattentank: 7 muggar
• Sladdlängd: 0,8 m
• Frekvens: 50 Hz
• Max. höjd för mugg: 130 mm
• Pumptryck: 1 bar
• Bryggtid för en kanna: 8,5 min

Vikt och mått
• Förpackningens mått (B x D x H: 466 x 242 x 

322 mm
• Produktens mått (B x D x H): 150 x 400 x 270 mm
• Vikt inkl. förpackning: 2,4 kg
• Produktens vikt: 1,75 kg
•
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