
 

 

SENSEO®

Ontkalker

• voor SENSEO® 
koffiezetapparaten

• 2 ontkalkingscycli
• vermindert kalkaanslag
• Voordeelverpakking

HD7011/00
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ensationele, vers gezette koffie!
ntkalker voor alle SENSEO® koffiezetapparaten
NSEO® ontkalker HD7011/00 verwijdert kalkdeeltjes uit uw SENSEO® 
ffiezetapparaat, zodat de verse smaak van SENSEO® koffie volledig tot zijn recht komt. 
s u regelmatig ontkalkt, gaat uw SENSEO® koffiezetapparaat bovendien langer mee.

Snel en eenvoudig ontkalken
• De beste formule voor eenvoudige ontkalking

Langere levensduur
• Eén verpakking SENSEO® ontkalker voor 2x ontkalken
• Speciaal ontwikkeld voor SENSEO®

• Ontkalker voor alle SENSEO® apparaten



 2 ontkalkingsprocedures

Eén verpakking Philips SENSEO® ontkalker is 
voldoende voor twee volledige 
ontkalkingsprocedures. We raden u aan het apparaat 
ten minste elke drie maanden te ontkalken.

Ontwikkeld voor SENSEO®

Het citroenzuur dat wordt gebruikt in deze 
ontkalker verbetert het ontkalkingsproces zonder 
uw SENSEO® te beschadigen. Volg de 
gebruiksaanwijzing want bij verkeerd gebruik kan dit 
product ernstige oogirritatie veroorzaken.

Ontkalker voor SENSEO® apparaten

Het ontkalken is een belangrijk onderdeel van het 
onderhoud van de Senseo. U moet het apparaat ten 
minste elke drie maanden en maximaal zes keer per 
jaar ontkalken. Uw Senseo kalkvrij houden zorgt 
ervoor dat: uw kop koffie volledig wordt gevuld; de 
koffie zo warm mogelijk is; uw Senseo tijdens het 
zetten van een kop koffie minder geluid maakt; uw 
Senseo niet kapot gaat; de Senseo langer mee gaat.

Snel en eenvoudig ontkalken

De ontkalker wordt geleverd met een duidelijke 
gebruiksaanwijzing, waardoor snelle, eenvoudige en 
veilige ontkalking mogelijk is
HD7011/00

Specificaties
Technische specificaties
• Inhoud: 4 zakjes voor 2 ontkalkingscycli

Land van herkomst
• Geproduceerd in: Nederland

Gewicht en afmetingen
• Productgewicht: 0,2 kg
• Afmetingen van product (b x d x h): 100 x 45 x 

150 mm
•
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Kenmerken
Ontkalker
voor SENSEO® koffiezetapparaten 2 ontkalkingscycli, vermindert kalkaanslag, Voordeelverpakking
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