
 

 

SENSEO® Latte Duo
Koffiezetapparaat

• 2 cappuccino's in één keer
• Geïntegreerde melkopschuimer
• Easy-Clean-functie

HD7855/60
Eindelijk twee cappuccino's tegelijk gezet met verse melk!

SENSEO® koffievarianten: zes recepten
Onbeperkte keus met het SENSEO® Latte Duo-koffiezetapparaat: cappuccino, latte 

macchiato, latte, sterke of milde koffie. Ook kunt u verse opgeschuimde melk maken voor 
uw kinderen. En met twee koppen tegelijk doet u dit sneller dan ooit.

Koffievariëteit voor elk moment
• Voor ieder wat wils dankzij een verscheidenheid aan koffiesmaken
• Selecteer uw gewenste sterkte: kleine kop sterke koffie of grote kop milde koffie
• Heerlijk crèmelaagje bewijst kwaliteit van SENSEO®

• Machine is > 10.000 keer getest om een consistente kwaliteit te garanderen

Koffiespecialiteiten met een vers laagje melkschuim
• Geniet van 4 soorten koffie met melk met één druk op de knop
• Stevig heet melkschuim dankzij gepatenteerd opschuimsysteem
• Alleen SENSEO® Latte Duo serveert 2 bekers melk tegelijk

Eenvoudig te reinigen en uw koffie snel klaar
• Instelbare bak voor koppen van verschillende formaten
• Gemakkelijk te reinigen melkopschuimsysteem en ontkalkingsprogramma
• Melkopschuimer haalt de melk rechtstreeks uit een melkpak of kan
• Slimme, intuïtieve bediening



 2 bekers melk tegelijk

Bespaar tijd en moeite met de gepatenteerde 
Duo Latte-functie van uw SENSEO® Latte 
Duo-koffiezetapparaat. Zet tegelijkertijd 2 
koppen van uw favoriete koffievariant met 
slechts één druk op de knop! Eenvoudig uw 
koffiespecialiteit voorbereiden in een 
handomdraai.

Koffiespecialiteiten met verse melk

Geniet van een heerlijke SENSEO® 
cappuccino, latte macchiato of café latte met 
een zalige combinatie van koffie en verse melk. 
Elk kopje heeft een romig schuimlaagje, net 
zoals in een grand café!

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.

Slimme bediening

Bedien uw Philips-koffiezetapparaat op een 
moderne en intuïtieve manier via de unieke, 
slimme bediening. De LED-lampjes leiden u 
door de verschillende functies van uw 
apparaat. Zo wordt het koffiezetten leuker en 
handiger dan ooit.

Gemakkelijk te reinigen systeem

Alle onderdelen van uw Philips SENSEO® Latte 
Duo-koffiezetapparaat die aanraking komen 
met melk kunnen na ieder gebruik grondig 
worden schoongemaakt met de One-Touch-
reinigingsroutine. U kunt ook aan het eind van 
de dag de melktuit demonteren en alle 
onderdelen grondig reinigen met de hand of 
vaatwasmachine. Het koffiezetapparaat geeft 
ook aan wanneer u het moet ontkalken.

Heet, romig melkschuim

Het gepatenteerde opschuimsysteem van 
SENSEO® maakt gebruik van zeer 
geavanceerde technologie voor uitstekende 
prestaties. Het resultaat is een perfecte, hete 
melkspecialiteit, telkens weer.

Verscheidenheid aan smaken

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

Instelbare lekbak

De lekbak is in hoogte verstelbaar, zodat het 
SENSEO® koffiezetapparaat van Philips plaats 
biedt aan kopjes en mokken van verschillende 
grootte.
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Kenmerken
Koffiezetapparaat
2 cappuccino's in één keer Geïntegreerde melkopschuimer, Easy-Clean-functie
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Land van herkomst
• Geproduceerd in: Polen

Technische specificaties
• Spanning: 230 volt
• Snoerlengte: 0,8 m
• Koffiezettijd voor één kopje: 45 sec
• Frequentie: 50 Hz
• Capaciteit waterreservoir: 1 L
• Max. kophoogte: 85 - 135 mm
• Waterboilers: 1
• Pompdruk: 1 bar
• Koffiezettijd voor twee kopjes: 75 sec

Ontwerp
• Kleur: Misty blue & black

Gewicht en afmetingen
• Productgewicht: 2,4 kg
• Afmetingen van product (b x d x h): 217 x 280 x 

290 mm

Algemene specificaties
• Koppen tegelijkertijd: 2
• Geschikt voor: SENSEO® koffiepads

• Eenvoudig te reinigen en onderhouden: Automatic 
de-scaling cycle, Descale indicator, Dishwasher-
safe parts, Easy-clean function

• Instellingen voor koffiesterkte: 2
• Aanpasbaar per drank: Adjustable coffee strength
• Gebruiksgemak en comfort: Removable spout, 

Removable drip-tray, Removable water tank, 
Automatic shut-off, Direct start

• Speciale functies: Automatic milk frother
• Koffiedranken: Cafè Créme, Café Latte, 

Cappuccino, opgeschuimde melk, Latte Macchiato

Afwerking
• Materiaal hoofdunit: Plastic
• Materiaal boiler: Metaal en glasgevuld polyamide
• Materiaal lekbak: Plastic
• Materiaal waterreservoir: Plastic
• Materiaal tuit: verchroomd kunststof

Service
• 2 jaar garantie: Yes

Duurzaamheid
• Energieverbruik in stand-by: 0,26 W
• Energieverbruik koffiezetten: 2650 W
•
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