
 

 

SENSEO®
Koffiepadsysteem

Speciale editie

HD7823/80
Sensationele, vers gezette koffie!

Speciale editie ontworpen door Studio Tord Boontje
Met de SENSEO® New Generation koffiemachines is het nu nog gemakkelijker om van een heerlijke 

kop SENSEO® koffie te genieten. Deze apparaten bieden de gemakkelijkste en handigste manier om 

uw SENSEO® koffie te zetten precies zoals u het wilt. Deze speciale editie is ontworpen door Studio 

Tord Boontje. Het stijlvolle ontwerp is beschikbaar in rood en wit, waardoor niet alleen uw koffie maar 

ook het apparaat bij iedereen in de smaak zal vallen.

Sensationele koffie
• Uniek koffiezetsysteem voor een optimale smaak
• Veel koffiepadvarianten voor meer keus
• Verrukkelijke schuimlaag voor een speciaal koffiemoment

Ontwerp
• Speciale editie ontworpen door Studio Tord Boontje

Ultiem gemak
• Een of twee kopjes SENSEO® koffie in minder dan een minuut
• Verstelbare tuit voor uw favoriete kopje
• Afneembaar waterreservoir voor minder vaak bijvullen
• Automatische uitschakeling om energie te besparen



 Uniek koffiezetsysteem

Uniek SENSEO® koffiezetsysteem van Philips en 
Douwe Egberts. Elk kopje wordt vers gezet en bevat 
de perfecte balans tussen koffie en water: de garantie 
voor een volle, ronde smaak en een verrukkelijk 
aroma.

Veel koffiepadvarianten

Met meer dan 250 jaar ervaring weet Douwe Egberts 
precies hoe de zorgvuldig uitgekozen koffiebonen 
moeten worden gebrand en gemaald voor de beste 
smaak. Met de SENSEO® koffiepadvarianten biedt 
Douwe Egberts de beste koffie als garantie voor een 
overheerlijke smaak. Dankzij de verschillende 
smaken kunt u kiezen uit een uitgebreide reeks 
koffiepads voor verschillende momenten.

Verrukkelijke schuimlaag op uw koffie

Dankzij het heerlijke SENSEO® koffieassortiment 
van Douwe Egberts en het unieke SENSEO® 

koffiezetsysteem heeft uw perfecte kopje koffie altijd 
een rijke en verrukkelijke schuimlaag; het bewijs 
voor een overheerlijke smaak en hoge kwaliteit.

Ontworpen door Studio Tord Boontje
Het werk van Studio Tord Boontje kan worden 
omschreven als een speciale combinatie van ontwerp 
en emotie. De ontwerpen zijn vaak geïnspireerd op 
de natuur om het gevoel en de fantasie van de 
gebruiker aan te spreken en te verleiden.

Verstelbare tuit

De tuit is in hoogte verstelbaar, zodat de SENSEO®-
koffiemachine plaats biedt aan kopjes en mokken van 
verschillende grootte.

Extra groot waterreservoir

Met het afneembare, extra grote waterreservoir 
kunt u in één keer 8 kopjes koffie zetten, zodat u 
minder tijd nodig hebt om iedereen van koffie te 
voorzien.
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Specificaties
Technische specificaties
• Power: 1450 W
• Voltage: 220-240 V
• Frequentie: 50-60 Hz
• Snoerlengte: 100 cm
• Capaciteit waterreservoir: 1,2 / 8 l/kop
• Automatische uitschakeling: 60 minuut/minuten
• Hoogte schenktuit: 97-117 mm
• Hoeveelheid zwarte koffie die kan worden gezet: 

120 ml

Ontwerpspecificaties
• Kleur(en): Rood
• Materialen: Kunststof, aquadeck

Land van herkomst
• Land van herkomst: Polen
•
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