
 

 

SENSEO® Twist
Koffiepadmachine

• Gemaakt voor SENSEO® 
koffiepads

• Limited edition
• instelbare sterkte

HD7870/90
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errukkelijke koffie met één druk op de knop

et SENSEO® Twist van Kenzo Takada
eg wat stijl toe aan uw keuken met de nieuwe SENSEO® Twist van Kenzo Takada! 
niet nog intenser van uw heerlijke SENSEO® koffie dankzij het uitgesproken ontwerp 
 geavanceerde functies, zoals de instelbare sterkte en het slimme bedieningspaneel.

Stijlvol en expressief ontwerp
• Prachtig Kenzo Takada-ontwerp
• Inclusief 2 SENSEO® Kenzo Takada-kopjes

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

Snelle en eenvoudige bediening
• Een of twee kopjes koffie in minder dan een minuut
• Automatische uitschakeling na 15 minuten om energie te besparen
• Verstelbare tuit voor uw favoriete kopje
• Lichtindicatie geeft aan wanneer u moet ontkalken
• Bediening via slim touchpaneel voor intuïtief gebruik

Koffievariëteit voor elk moment
• 2 instelbare sterktes: sterke of milde koffie
• Voor ieder wat wils dankzij een verscheidenheid aan koffiesmaken



 Een of twee kopjes tegelijkertijd

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

Verstelbare tuit

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

Ontkalkingsindicator

Het koffiezetapparaat van Philips geeft aan wanneer 
u het apparaat moet ontkalken. Regelmatig 
ontkalken met de speciaal ontwikkelde SENSEO® 
ontkalker zorgt voor de beste smaak en voorkomt 
kalkvorming door kraanwater.

Bediening via slim touchpaneel
Bedien uw Philips-koffiezetapparaat op een moderne 
en intuïtieve manier via het unieke, slimme 

touchpaneel. De LED-lampjes leiden u door de 
verschillende functies van uw apparaat. Zo wordt het 
koffiezetten leuker en handiger dan ooit.

Instelbare sterkte

Bereid het ideale kopje door zelf de sterkte en 
smaakintensiteit in te stellen. Met de sterkte-
instelling op het SENSEO® apparaat kunt u voor 
sterke of milde koffie kiezen.

Verscheidenheid aan smaken

SENSEO® biedt een verscheidenheid aan 
koffiesmaken, elk met een uitgesproken eigen 
nuance al naargelang uw persoonlijke voorkeur.

Stijlvol en expressief ontwerp

Dit jaar werkt SENSEO® samen met de 
getalenteerde kunstenaar Kenzo Takada voor het 
ontwerpen van een gelimiteerde editie van het 
favoriete koffiezetapparaat van de Fransen.
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Specificaties
Performance
• Sterkte-instelling: sterk of gemiddeld
• Koffiezettijd voor 1 kopje: 30 sec
• Koffiezettijd voor 2 kopjes: <60 sec

Gewicht en afmetingen
• Afmetingen verpakking (l x d x h): 295 x 290 x 

362 millimeter
• Productafmetingen (l x b x h): 250 x 310 x 

320 millimeter
• Capaciteit waterreservoir: 1 l
• Maximale kophoogte: maximaal 150 millimeter
• Gewicht van het product: 2,17 kg

Gebruiksvriendelijk
• Touchpaneel
• 2 koppen tegelijkertijd
• Verstelbare tuit
• Gemakkelijk te openen deksel
• Automatische uitschakeling, periode: 15 min.
• Afgiftestop
• Onmiddellijk starten
• Afneembare lekbak
• 'Waterreservoir leeg'-indicatie

Gemakkelijk schoon te maken
• Kalkindicator
• Vaatwasmachinebestendige onderdelen

Ontwerp
• Kleur: Limoengeel met wit
• Gespoten verf: deksel van tuit
• Volume

Duurzaamheid
• Duurzaamheidscertificaten: Green Tick
• Energieverbruik: 0,22 W (stand-by), 1450 W 

(tijdens het koffiezetten)
• Gemaakt van gerecycled materiaal: 90% (drukwerk 

en verpakking)

Service
• 2 jaar wereldwijde garantie

Technische specificaties
• Waterdruk in pomp: 1 bar (filterkoffie en crema)
• Geschikte koffiesoorten: SENSEO® koffiepads
• Land van herkomst: Gefabriceerd in Polen, 

Ontworpen in Nederland
• Capaciteit waterreservoir: 6 koppen / 1 l
• Vermogen: 1450 W
• Frequentie: 50 Hz
• Voltage: 220 - 240 volt
• Snoerlengte: 80 cm
•

Publicatiedatum  
2019-04-02

Versie: 5.1.1

EAN: 08 71010 36096 36

© 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
Koffiepadmachine
Gemaakt voor SENSEO® koffiepads Limited edition, instelbare sterkte
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