
SENSEO® Original
Koffiepadmachine

• 2 koppen koffie in één keer
• Roetzwart

HD7810/60

Gewoon genieten van uw koffie
 

met de SENSEO® Original-koffiepadmachine

 
Geweldige koffie met één druk op de knop! Het SENSEO® Original-koffiezetapparaat is gemakkelijk in het gebruik in combinatie

met de speciaal ontwikkelde SENSEO® koffiepads.

Voordelen

Snelle en eenvoudige bediening
• Uniek koffiezetapparaat dat 2 kopjes tegelijk zet
• Automatische uitschakeling na 60 minuten om energie te besparen
• Koffie met één druk op de knop
 
Altijd een heerlijke kop koffie

• Heerlijk crèmelaagje bewijst kwaliteit van SENSEO®
 
Koffievariëteit voor elk moment
• Voor ieder wat wils dankzij een verscheidenheid aan koffiesmaken
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Kenmerken

Een of twee kopjes tegelijkertijd

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

Automatische uitschakeling

Uw SENSEO® koffiezetapparaat wordt na 60 minuten automatisch
uitgeschakeld. Zo bespaart u energie.

Specificaties
Dit is een pre-salesfolder. De inhoud van deze folder geeft de informatie weer voor zover bekend op de datum en voor het land hierboven genoemd. De inhoud van deze folder kan
zonder kennisgeving worden gewijzigd. Philips aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van deze folder.

Land van herkomst
Geproduceerd in Polen

Algemene specificaties
Koffiedranken Cafè Créme
Compatibel koffie
serveren

SENSEO® koffiepads

koppen tegelijkertijd 2
Gebruiksgemak en
comfort

Automatische uitschakeling

Eenvoudig te reinigen
en onderhouden

Vaatwasmachinebestendige
onderdelen

Ontwerp
Kleur Roetzwart

Duurzaamheid
Energieverbruik in
stand-by

0,26 W

Energieverbruik
koffiezetten

1450 W

Gemaakt van gerecy-
cled materiaal

90% (drukwerk en verpakking)

Service
2 jaar garantie Ja

Technische specificaties
Pompdruk 1 bar
Koffiezettijd voor
twee kopjes

<60 sec

Koffiezettijd voor
één kopje

30 sec

Capaciteit waterre-
servoir

0,75 l

Max. kophoogte 100 mm
Snoerlengte 0,8 m
Frequentie 50 - 60 Hz
Voltage 220 - 240 volt
Capaciteit waterre-
servoir

Maximaal 5 Bekers

Pompdruk 1 bar
Waterboilers 1

Gewicht en afmetingen
Afmetingen van
product (b x d x h)

210 x 310 x 380 mm

Productgewicht 2 kg
Afmetingen van
verpakking (b x d x
h)

229 x 395 x 375 mm

Afwerking
Materiaal lekbak Plastic
Materiaal waterreser-
voir

Plastic

Materiaal hoofdunit Plastic
Materiaal tuit Plastic

Afmetingen van de verpakking
Hoogte 37,50 cm
Breedte 39,50 cm
Diepte 22,90 cm
Nettogewicht 1,76 kg
Brutogewicht 2,30 kg
EAN 08710103168836
Aantal producten 1
Land van herkomst RO
Harmonised Systems-
code

851671

Omdoos
Lengte 79,50 cm
Breedte 24,00 cm
Hoogte 38,00 cm
Brutogewicht 5,16 kg
EAN 08710103168843
Aantal consumenten-
verpakkingen

2
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