
 

 

SENSEO® 
Cappuccino Select
Koffiezetapparaat

• Cappuccino met verse melk
• Deep Black
• Geïntegreerde melkopschuimer
• Easy-Clean-functie

HD7853/60
De beste cappuccino wordt gemaakt met verse melk!

met geïntegreerde melkopschuimer
Met het SENSEO® Cappuccino Select-koffiezetapparaat maakt u een verrukkelijke cappuccino met 
verse melk. De geïntegreerde melkopschuimer stoomt de melk voor een romig schuimlaagje. Geniet 

met één druk op de knop van een geweldige cappuccino of een kop zwarte SENSEO® koffie!

Koffiespecialiteiten met een vers laagje melkschuim
• Geïntegreerde melkopschuimer voor het romigste melkschuimlaagje
• Heerlijke cappuccino gemaakt met een vers laagje melkschuim

Snelle en eenvoudige bediening
• Koffie met één druk op de knop
• Uniek koffiezetapparaat dat 2 kopjes tegelijk zet
• Het ontkalkingslampje geeft aan wanneer u het apparaat moet ontkalken
• Automatische uitschakeling na 30 minuten voor de veiligheid en om energie te besparen

Altijd een heerlijke kop koffie
• Heerlijk crèmelaagje bewijst kwaliteit van SENSEO®

Koffievariëteit voor elk moment
• Voor ieder wat wils dankzij een verscheidenheid aan koffiesmaken



 Geïntegreerde melkopschuimer

De unieke gepatenteerde melkopschuimer 
produceert gestoomde melk voor een prachtige 
romige schuimlaag. Giet verse melk in het 
melkreservoir, druk op de knop en geniet op een 
eenvoudige, handige manier van perfect gemaakte 
dranken met melkschuim.

Heerlijke cappuccino

Geniet van een heerlijke SENSEO® cappuccino: een 
zalige combinatie van koffie en verse melk. Elk kopje 
heeft een romig melkschuimlaagje, net zoals in een 
grand café!

Eénknopsbediening

Met dit koffiezetapparaat kunt u eenvoudig een of 
twee koppen koffie bereiden met één druk op de 
knop.

Ontkalkingsindicator

Het Senseo® koffiezetapparaat waarschuwt u 
wanneer u het moet ontkalken. Ontkalk met de 
speciaal ontwikkelde Senseo® ontkalker, voor de 
beste koffiesmaak en om kalkaanslag uit het 
leidingwater te voorkomen.

Verscheidenheid aan smaken

SENSEO® biedt een verscheidenheid aan 
koffiesmaken, elk met een uitgesproken eigen 
nuance al naargelang uw persoonlijke voorkeur.
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Specificaties
Gewicht en afmetingen
• Productgewicht: 2,4 kg
• Afmetingen van product (b x d x h): 210 x 340 x 

360 mm
• Afmetingen van verpakking (b x d x h): 232 x 390 x 

399 mm

Algemene specificaties
• Koppen tegelijkertijd: 2
• Te gebruiken koffievormen: SENSEO® koffiepads
• Speciale functies: Geïntegreerde beker
• Aanpasbaar per drank: Geheugenfunctie voor 

inhoud van de kop
• Gebruiksgemak en comfort: Afneembare lekbak, 

Automatische uitschakeling
• Eenvoudig te reinigen en onderhouden: 

Vaatwasmachinebestendige onderdelen, 
Ontkalkindicator

• Koffiedranken: Cafè Créme, Café Latte, 
Cappuccino

Afwerking
• Materiaal boiler: Metaal en glasgevuld polyamide
• Materiaal lekbak: Metaal
• Materiaal hoofdunit: Plastic
• Materiaal waterreservoir: Plastic

Land van herkomst
• Geproduceerd in: Polen

Ontwerp
• Kleur: Deep Black

Duurzaamheid
• Energieverbruik in stand-by: 0,15 W
• Energieverbruik koffiezetten: 2650 W
• Gemaakt van gerecycled materiaal: 90% (drukwerk 

en verpakking)

Service
• 2 jaar garantie

Technische specificaties
• Pompdruk: 1 bar
• Capaciteit melkbeker: 150 L
• Max. kophoogte: 117 mm
• Koffiezettijd voor één kopje: 30 sec
• Waterboilers: 1
• Koffiezettijd voor twee kopjes: <60 sec
• Frequentie: 50 Hz
• Snoerlengte: 0,8 m
• Capaciteit waterreservoir: 1,2 L
• Voltage: 220 - 240 volt
•

Publicatiedatum  
2019-03-10

Versie: 9.3.1

© 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
Kenmerken
Koffiezetapparaat
Cappuccino met verse melk Deep Black, Geïntegreerde melkopschuimer, Easy-Clean-functie
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