
 

 

SENSEO® Switch
Pad- en 
filterkoffiezetapparaat

• Pad- en filterkoffiemachine
• DualBrew-technologie
• Thermische kan
• Sprankelend wit
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et enige 2-in-1-koffiezetapparaat met filterkoffie en koffiepads
t een grote kan van uw favoriete filterkoffie om te delen of geniet met één druk op de knop 
 de verschillende SENSEO® smaken voor u alleen. Met onze gebruiksvriendelijke en handige 
alBrew-technologie kunt u nu mokken en koppen koffie zetten met filterkoffie en koffiepads.

Koffievariëteit voor elk moment
• DualBrew-technologie voor filterkoffie en koffiepads in één apparaat
• Verscheidenheid aan pad- en filterkoffiemelanges voor elk moment
• Roestvrijstalen thermische kan voor 7 kopjes filterkoffie
• Een of twee kopjes SENSEO® koffie in minder dan een minuut

Geniet van de lekkerste SENSEO® koffie en filterkoffie
• Roestvrijstalen thermische kan voor een hete kop filterkoffie
• Heerlijk crèmelaagje bewijst de kwaliteit van Senseo®

• Machine is meer dan 10.000 keer getest om een consistente kwaliteit te garanderen

Snelle en eenvoudige bediening
• Met één druk op de knop een kan of kop koffie zetten
• Waterreservoir van 1 liter om in één keer max. 7 koppen te zetten
• Het ontkalkingslampje geeft aan wanneer u het apparaat moet ontkalken
• Directe automatische uitschakeling na het koffiezetten om energie te besparen



 DualBrew-technologie

Drink uw koffie op zijn best. De DualBrew-
technologie zorgt dat elke kop SENSEO® 
koffie en elke kan filterkoffie perfect worden 
gezet met de juiste hoeveelheid druk en de 
juiste hoeveelheid water.

Verscheidenheid aan pad- en filterkoffie

Met SENSEO® Switch kunt u genieten van een 
grote verscheidenheid aan koffiepad- en 
filterkoffiesmaken. U kunt dus altijd de koffie 
drinken die u het lekkerst vindt.

Kan voor 7 kopjes

Met de roestvrijstalen thermische kan zet u 
maximaal 7 koppen authentieke filterkoffie in 
één keer. Ideaal voor bij het ontbijt op een luie 

zondagmorgen of wanneer u gewoon samen 
van heerlijke kopjes koffie wilt genieten.

Een of twee kopjes tegelijkertijd

Dit SENSEO® koffiezetapparaat bereidt een of 
twee kopjes heerlijke SENSEO® padkoffie in 
minder dan één minuut.

Roestvrijstalen thermische kan

De roestvrijstalen thermische kan behoudt de 
temperatuur en het aroma voor maximaal 2 
uur

Heerlijk cremalaagje

Dankzij de heerlijke SENSEO® koffiesmaken 
en de DualBrew-technologie hebt u altijd een 
perfect kopje SENSEO® padkoffie met een 
rijke en verrukkelijke crèmelaag.

De machine is meer dan 10.000 keer 
getest

Philips test hun koffiezetapparaten tijdens het 
ontwikkelingsproces voor meer dan 10.000 
koppen koffie. Dit zorgt voor hoge kwaliteit en 
duurzaamheid

Eénknopsbediening

Dankzij de eenvoudige drieknopsbediening zet 
u met één druk op een knop 1 kopje, 2 kopjes 
of een hele kan koffie.

Waterreservoir van 1 liter

Dankzij het waterreservoir van 1 liter kunt u 
maximaal 7 koppen koffie zetten zonder bij te 
vullen.
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Accessoires
• Inclusief: Padhouder, Kan

Ontwerp
• Kleur: Sprankelend wit

Land van herkomst
• Geproduceerd in: Roemenië

Algemene specificaties
• Koppen tegelijkertijd: 2 tot 7
• Eenvoudig te reinigen en onderhouden: 

Ontkalkindicator, Verwijderbare filterhouder
• Gebruiksgemak en comfort: Afneembare lekbak, 

Verwijderbaar waterreservoir, 
Waterniveauaanduiding

Duurzaamheid
• Omhulsel: > 90% gerecycled materiaal
• Energieverbruik koffiezetten: 1450 W
• Gebruiksaanwijzing: 100% gerecycled papier

Service
• 2 jaar garantie

Technische specificaties
• Koffiezettijd voor één kopje: 30 sec
• Capaciteit waterreservoir: 1 L
• Capaciteit waterreservoir: 7 Bekers
• Snoerlengte: 0,8 m
• Frequentie: 50 Hz
• Max. kophoogte: 130 millimeter
• Pompdruk: 1 bar
• Koffiezettijd voor een volle kan: 8,5 min.

Gewicht en afmetingen
• Afmetingen van verpakking (b x d x h): 466 x 242 x 

322 millimeter
• Afmetingen van product (b x d x h): 150 x 400 x 

270 millimeter
• Gewicht (incl. verpakking): 2,4 kg
• Productgewicht: 1,75 kg
•
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