
 

 

SENSEO® Switch 3in1
Kaffemaskin Premium

• 3-i-1 funktion för bryggkaffe och 
pads

• Lyxigt cremalager i varje kopp
• Ställ in kaffestyrkan
• Termokanna för upp till 7 

koppar
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en enda 3-i-1 kaffemaskinen för både bryggkaffe och pads
d Philips SENSEO® Switch 3in1 kan du enkelt brygga kaffe för alla tillfällen. Njut av en kopp 
r mugg kaffe med sammetslent cremalager från SENSEO® kaffepads eller brygg en hel kanna 
d ditt favoritbryggkaffe. Den här modellen har två intensitetsnivåer för att justera kaffestyrkan.

Kaffevarianter för alla tillfällen
• TripleBrew-teknologi för både bryggkaffe och pads
• Ställ in kaffestyrkan
• En kopp eller mugg på mindre än en minut
• Kaffe efter tillfälle och smak

Njut av det godaste Senseo®- och bryggkaffet
• Termoskanna i rostfritt stål
• CremaPlus för ett gott och lyxigt cremalager
• Testad över 10 000 gånger för att garantera hög kvalitet

Snabb och enkel att använda
• Påminnelse om avkalkning
• En liters vattenbehållare
• Kaffe med en knapptryckning
• Automatisk avstängning
• Premium finish och droppbricka av metall



 TripleBrew-teknologi för både 
bryggkaffe och pads

TripleBrew-teknologin garanterar att varje 
kopp SENSEO® kaffe och varje kanna 
bryggkaffe bryggs till perfektion - med rätt 
tryck, temperatur och mängd vatten. När du 
använder kaffepads får du ditt kaffe snabbt med 
ett fint cremalager på toppen. Om du istället 
brygger en kanna rinner vattnet långsammare 
genom filterhållaren så att kaffets smak 
extraheras under en längre tid. Det gör att 
aromerna frigörs och smaken från din 
favoritblend framhävs.

Termoskanna i rostfritt stål

I termoskannan i rostfritt stål kan du brygga 
kaffe för större sällskap, upp till 7 koppar. 
Kannan bevarar värmen i upp till två timmar, 
vilket innebär att kaffebryggaren inte drar 
energi i onödan för att hålla kaffet varmt.

En kopp eller mugg på mindre än en 
minut

Med en knapptryckning brygger du en kopp 
eller mugg SENSEO® kaffe under minuten. Välj 
mellan en medium kaffepad till koppen (120 ml) 
eller en stor pad till muggen (200 ml).

Ställ in kaffestyrkan

Välj mellan två intensitetsnivåer för att justera 
styrkan på ditt kaffe. Dubbelklicka på knappen 
för kopp om du vill ha en starkare intensitet - 
för dig som föredrar starkare kaffe eller bara 
behöver en extra energikick.

CremaPlus för ett gott och lyxigt 
cremalager

Med SENSEO® kaffepads kan du njuta den där 
lyxiga känslan av crema i varje kopp. När 

vattnet rinner genom bryggningssystemet och 
ut i pipen skapas det gyllenbruna, krämiga 
skummet. Cremalagret ger inte bara kaffet en 
härlig konsistens utan innehåller även mycket 
av kaffets karaktär och arom.

Kaffe efter tillfälle och smak

Med tre i ett funktionen brygger du enkelt 
kaffet som passar dig just för stunden. Om du 
använder kaffepads till din kopp eller mugg kan 
du välja mellan Classic, Strong och Extra 
Strong. Kaffeblandningarna är noga framtagna 
av SENSEO® för att passa våra nordiska 
smaklökar. Om du istället väljer att brygga 
filterkaffe kan du välja din favoritblend.

Philips Green-logotyp
Miljövänliga produkter från Philips kan 
minska kostnaderna, energiförbrukningen 
och koldioxidutsläppen. Hur? De ger 
avsevärda miljöförbättringar på ett eller 
flera av Philips miljöfokusområden - 
energieffektivitet, förpackning, farliga 
ämnen, vikt, återvinning och kassering 
samt tillförlitlighet under produktens 
livstid.
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Funktioner
Kaffemaskin Premium
3-i-1 funktion för bryggkaffe och pads Lyxigt cremalager i varje kopp, Ställ in kaffestyrkan, Termokanna för 
upp till 7 koppar
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Tillbehör
• Medföljer: Hållare för kaffepads, Okrossbar 

termoskanna, padshållare för mugg

Design
• Färg: Beluga

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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