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Gewoon, intens of espresso - Altijd SENSEO®

Kies uw favoriete recept met Intensity Plus

Geniet van heerlijke SENSEO® koffie en zorg tegelijkertijd voor onze planeet. Met

de intuïtieve Intensity Plus-schuifregelaar kunt u met één druk op de knop

genieten van drie heerlijke, goed uitgebalanceerde smaken. Met de

geheugenfunctie kunt u een recept nauwkeurig naar smaak afstemmen.

Koffievariëteit voor elk moment

Intensity Plus voor milde, intense en espresso-recepten

Geheugenfunctie om een recept precies naar uw smaak af te stemmen

Crema Plus voor een fijner en nog fluweelzachter crèmelaagje

Groot assortiment SENSEO® koffieblends en smaken

Gemaakt met het oog op het milieu

Lager energieverbruik en meer gerecyclede materialen

Met de functie Onmiddellijk starten wordt uw koffie gezet zodra de machine is

opgewarmd

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

Meer gemak

Intuïtieve schuifknop om moeiteloos uw favoriete koffie te zetten

Verstelbare tuit, zodat uw favoriete kopje of mok eronder past

De enige koffiepad-machine die twee kopjes koffie tegelijk zet

Het ontkalkingslampje geeft aan wanneer u het apparaat moet ontkalken

Uitneembare lekbak, zodat u hem eenvoudig kunt schoonmaken



Koffiepadmachine CSA240/60

Kenmerken

Intensity Plus

Kies moeiteloos uw favoriete koffie met

Intensity Plus. Zet de schakelaar om voor

klassieke koffie, intense koffie, of rijke espresso

en uw volgende kop SENSEO® is onderweg.

Geheugenfunctie

Geniet van uw eigen smaak door een recept op

te slaan dat nauwkeurig is afgestemd op de

ideale intensiteit en het perfecte volume.

Geniet elke keer weer van een kopje SENSEO®

dat is gezet zoals u het wilt.

Minder belastend voor het milieu

Minder onderdelen, energiebesparing en meer

gerecyclede materialen zorgen voor een

duurzamere SENSEO® machine.

Crema Plus-technologie

Crema Plus-technologie produceert een

heerlijk fluweelzacht en fijn crèmelaagje voor

elk kopje SENSEO® koffie.

Verstelbare tuit van echt metaal

Pas de positie van de koffietuit aan op uw

favoriete kop of mok.

Direct starten en uitschakelen

Met de functie Onmiddellijk starten wordt uw

koffie direct gezet nadat de machine is

opgewarmd. Na het koffiezetten schakelt het

SENSEO® apparaat automatisch uit om energie

te besparen.

Met één druk op de knop

Dit koffiezetapparaat is ontworpen voor het

bereiden van een of twee koppen heerlijke

SENSEO® koffie, met één druk op de knop.

Verscheidenheid aan smaken

Het uitgebreide assortiment SENSEO®

koffiemelanges bevat karakteristieke,

zorgvuldig uitgebalanceerde smaken, zodat er

altijd een smaak is die bij uw smaak past.

10.000 keer getest

Onze apparaatontwikkeling is rigoureus en

wordt getest met 10.000 koppen koffie om een

maximale kwaliteit en duurzaamheid te

garanderen.

Een of twee kopjes tegelijkertijd

Geniet van een of twee kopjes heerlijke

SENSEO® koffie in minder dan een minuut.
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Specificaties

Technische specificaties

Koffiezettijd voor één kopje: 30* sec

Koffiezettijd voor twee kopjes: <60 sec

Capaciteit waterreservoir: 0,9 l

Snoerlengte: 0,8 m

Frequentie: 50-60 Hz

Max. kophoogte: 140 mm

Pompdruk: 1 bar

Voltage: 220 - 240 volt

Algemene specificaties

Koppen tegelijkertijd: 2

Eenvoudig te reinigen en onderhouden:

Ontkalkindicator, Afneembare lekbak

Gebruiksgemak en comfort: Verwijderbaar

waterreservoir, Automatische uitschakeling,

Ontkalkingsherinnering, Afneembaar

waterreservoir, Schuifregelaar Intensity Plus,

Geheugenfunctie

Vaatwasmachinebestendige onderdelen:

Lekbak, Padhouders, Waterres.

Duurzaamheid

Omhulsel: > 90% gerecyclede materialen,

100% recyclebaar

Energieverbruik koffiezetten: 1450 W

Energieverbruik in stand-by: <0,5 W

Gebruiksaanwijzing: 75% gerecycled papier,

100% gerecycled papier

Energiebesparingsmodus: Ja, 52%**

Gerecycled plastic wordt gebruikt: 21%***

Gewicht en afmetingen

Afmetingen van verpakking (b x d x h):

190x385x350 mm

Afmetingen van product (b x d x h):

155x310x310 mm

Gewicht (incl. verpakking): 2,600 kg

Productgewicht: 2,115 kg

Accessoires

Inclusief: Padhouder voor 1-kops pads, 2-kops

padhouder

Ontwerp

Kleur: Deep Black

Land van herkomst

Geproduceerd in: Roemenië

Service

2 jaar garantie

* Klassiek recept voor de koffiezettijd van 30 seconden

* * vergeleken met voorganger (HD6563, HD6564,

HD6566)

* ** Materialen die in contact komen met voedsel, mogen

niet worden gemaakt van gerecycled plastic (EU Reg.

282/2008). Excl. deze materialen is 21% van het plastic

gewicht gerecycled materiaal
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