
 

 

SENSEO®

Koffiepadmachine

• Viva Café
• Shimmering Silver

HD7827/51
Ervaar alleen of samen het grootste koffiegenot

Met het SENSEO® Viva Café-koffiezetapparaat
Geniet alleen of samen met anderen van de rijke, zachte en romige smaaksensatie van 

SENSEO® koffie. De gebruiksvriendelijke SENSEO® Viva Café-koffiemachine met de nieuwe 
zachtere contouren is het volgende hoofdstuk in de innovatieve geschiedenis van SENSEO®.

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

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

Ontwerp
• Metallic verf
• Fraaie vormgeving met glanzende tuit van roestvrij staal



 Verstelbare tuit

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

Automatische uitschakeling

Met deze functie wordt uw SENSEO® koffiemachine 
na 30 minuten automatisch uitgeschakeld. Zo 
bespaart u energie.

Verrukkelijke schuimlaag op uw koffie

Dankzij het heerlijke SENSEO® koffieassortiment 
van Maison du Café 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.

Uniek koffiezetsysteem

Uniek SENSEO® koffiezetsysteem van Philips en 
Maison du Café. 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

Iedere SENSEO® koffievariant is een harmonieuze 
melange van aroma's en smaken met een 
uitgesproken eigen nuance. De zachte crèmelaag 
maakt het genot compleet.
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Specificaties
Ontwerpspecificaties
• Materialen: Plastic, lakafwerking
• Kleur(en): Shimmering Silver

Land van herkomst
• Land van herkomst: Polen

Technische specificaties
• Vermogen: 1450 W
• Voltage: 220 - 240 V
• Frequentie: 50-60 Hz
• Snoerlengte: 100 cm
• Capaciteit waterreservoir: 1,2/8 l/kop
• Hoogte schenktuit: 100-120 mm
• Hoeveelheid zwarte koffie die kan worden gezet: 

100 ml
• Automatische uitschakeling: 30 minuut/minuten

Afmetingen
• Afmetingen (BxHxD): 190 x 340 x 300 mm
• Afmetingen verpakking (b x h x d): 232 x 378 x 388 

mm
•
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