
 

 

SENSEO®

Koffiezetapparaat

• Aluminium
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Sensationele, vers gezette koffie!
New Generation koffiezetapparaat in stijlvol aluminium
Met de SENSEO® New Generation-koffiezetapparaten 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. Door het stijlvolle aluminium ontwerp 

zal niet alleen uw koffie maar ook uw koffiezetter bij iedereen in de smaak vallen.

Sensationele koffie
• Veel koffiepadvarianten voor meer keus
• Verrukkelijke schuimlaag voor een speciaal koffiemoment

Ontwerp
• Modern ontwerp in chic aluminium

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



 Veel koffiepadvarianten

Met meer dan 250 jaar ervaring weet Douwe Egberts 
precies hoe de zorgvuldig uitgekozen koffiebonen 
moeten worden gebrand en gemalen 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.

Verstelbare tuit
De tuit is in hoogte verstelbaar, zodat het SENSEO® 
koffiezetapparaat plaats biedt aan kopjes en mokken 
van verschillende grootte.
HD7841/00

Kenmerken
Publicatiedatum  
2019-03-06

Versie: 2.1.1

12 NC: 0000 000 00000

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving 
worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom 
van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve 
eigenaren.

www.philips.com
Gewicht en afmetingen
• Capaciteit waterreservoir: 1,2 L
• Maximale aantal koppen koffie: Tot 8 koppen

Land van herkomst
• Land van herkomst: Polen

Technische specificaties
• Geschikte koffiesoorten: SENSEO® koffiepads
• Vermogen: 1450 W
• Voltage: 220 - 240 volt

• Frequentie: 50 Hz
• Snoerlengte: 1 m
• 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
• Materialen: Aluminium en plastic
• Kleur(en): Aluminium
•

Specificaties
Koffiezetapparaat
Aluminium
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