
 

 

SENSEO® XL
Waterres.

• Voor SENSEO Original
• Capaciteit van 1,2 l / 8 

koffiekopjes
• +70% watercapaciteit

HD7982/70
Extra groot waterreservoir
voor maximaal 8 kopjes verse SENSEO® koffie
Het wordt tijd dat u langer bezig bent met het genieten van uw koffie dan met het zetten 

ervan! Dankzij het handige, extra grote HD7982/70-waterreservoir van de SENSEO® 
kunt u wel 8 kopjes koffie zetten en hoeft u dus minder vaak bij te vullen.

Ultiem gemak
• Capaciteit van 1,2 liter, dus minder vaak bijvullen
• Vaatwasmachinebestendig voor gemakkelijk reinigen
• Afneembaar XL waterreservoir voor eenvoudig vullen en schoonmaken



 Capaciteit van 1,2 liter

Het extra grote waterreservoir van 1,2 liter heeft 
ruimte voor maar liefst 8 kopjes verse Senseo® 
koffie. Hierdoor kunt u sneller koffie zetten en hebt 
u dus meer tijd over om heerlijk van uw koffie te 
genieten

Makkelijk schoon te maken

Het extra grote waterreservoir voor SENSEO® 
koffiezetapparaat is vaatwasmachinebestendig en 
eenvoudig schoon te houden.

Afneembaar XL waterreservoir
Het extra grote waterreservoir van uw SENSEO® 
koffiezetapparaat kan gemakkelijk worden 
verwijderd, zodat u het reservoir vlug en gemakkelijk 
kunt bijvullen en schoonmaken.
HD7982/70
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Afwerking
• Materiaal hoofdunit: Plastic

Technische specificaties
• Capaciteit waterreservoir: 1,2 l
• Capaciteit waterreservoir: 8,0 Bekers

Land van herkomst
• Geproduceerd in: Polen

Gewicht en afmetingen
• Afmetingen van product (b x d x h): 294 x 178 x 

140 mm
• Productgewicht: 0,45 kg

Vervangbaar onderdeel
• Geschikt voor producttypen: HD7810, HD7811, 

HD7812, HD7814/62, HD7814/60, HD7817, 
HD7819, HD7803, HD7804, HD781, HD6553, 
HD6554, HD6556

•

Specificaties
Waterres.
Voor SENSEO Original Capaciteit van 1,2 l / 8 koffiekopjes, +70% watercapaciteit
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