
 

 

SENSEO® Viva Café 
Eco
Koffiezetapparaat

• Handmatige afgiftestop
• Wit
• Milieuvriendelijk
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et meest duurzame SENSEO  koffiezetapparaat ooit!

% gerecycled plastic en automatische uitschakeling na 5 minuten

niet op milieuvriendelijke wijze van uw favoriete koffie! Het uniek ontworpen 
NSEO® Viva Café Eco-koffiezetapparaat is gemaakt van 50% gerecycled plastic en 
akelt na 5 minuten automatisch uit om energie te besparen.

Ontwerp
• Gemaakt van 50% gerecycled plastic
• Levendige optische structuur
• Matte, zachte roestvrijstalen elementen

Ultiem gemak
• Automatische uitschakeling na 5 minuten om energie te besparen
• Een of twee kopjes SENSEO® koffie in minder dan een minuut
• Verstelbare tuit voor uw favoriete kopje
• Calc-Clean-indicator geeft aan wanneer u moet ontkalken

Sensationele koffie
• Verrukkelijke schuimlaag voor een speciaal koffiemoment
• Veel koffiepadvarianten voor een heerlijke kop koffie, keer op keer



 Gerecycled plastic

Omdat Philips het milieu erg belangrijk vindt, staat 
recyclen bij ons hoog in het vaandel. Het SENSEO® 
Viva Café Eco-koffiezetapparaat bestaat uit 50% 
gerecycled plastic. De onderdelen die van gerecycled 
plastic zijn gemaakt, zijn milieuvriendelijk omdat deze 
worden verkregen uit producten die niet langer 
worden gebruikt. Het apparaat is ook gemaakt van 
materialen die eenvoudig kunnen worden gerecycled 
wanneer u het apparaat wegdoet. Hierdoor wordt 
het apparaat nog milieuvriendelijker.

Automatische uitschakeling na 5 
minuten

Met deze functie wordt uw SENSEO® Viva Café Eco-
koffiezetapparaat na 5 minuten automatisch 
uitgeschakeld. Zo bespaart u energie.

Twee kopjes koffie in minder dan een 
minuut

Met het SENSEO® koffiezetapparaat kunt u al in 
ongeveer 30 seconden genieten van een verrukkelijk, 
vers gezet kopje koffie en in minder dan een minuut 
van twee kopjes koffie.

Veel koffiepadvarianten

Iedere SENSEO® koffievariant is een harmonieuze 
melange van aroma's en smaken met een 
uitgesproken eigen nuance. De zachte crèmelaag 
maakt het genot compleet.

Verstelbare tuit

De tuit is in hoogte verstelbaar, zodat het SENSEO® 
koffiezetapparaat plaats biedt aan kopjes en mokken 
van verschillende grootte.
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Specificaties
Gewicht en afmetingen
• Capaciteit waterreservoir: 1,17 L
• Maximale aantal koppen koffie: Tot 8 koppen

Ontwerpspecificaties
• Materialen: Plastic
• Kleur(en): Fusion wit & zwart

Land van herkomst
• Land van herkomst: Polen

Technische specificaties
• Geschikte koffiesoorten: SENSEO® koffiepads
• Vermogen: 1450 W
• Voltage: 220 - 240 volt
• Frequentie: 50 Hz
• Snoerlengte: 100 cm
• Hoogte schenktuit: 100-120 mm
• Hoeveelheid zwarte koffie die kan worden gezet: 

120 ml
• Automatische uitschakeling: 5 minuut/minuten

Afmetingen
• Afmetingen (BxHxD): 190 x 340 x 300 mm
• Afmetingen verpakking (b x h x d): 232 x 370 x 380 

mm

Duurzaamheid
• Energiezuinigheid: Energiebesparende opties
• Schadelijke stoffen: PVC/BFR-vrij
• Gemaakt van gerecycled materiaal: 50 %
• Recycling en verwijdering: 100% papieren 

verpakkingsmateriaal
• Duurzaamheidscertificaten: Green Tick
•
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