
 

 

SENSEO® Viva Café
Koffiezetapparaat

• SENSEO-
koffieboosttechnologie

• Crema Plus-technologie
• Intensiteitsselectie
• Zwart en Beluga
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ntdek een intensere koffie-ervaring
et Duo Select hoort en proeft u het verschil
l uw eigen koffie in met de SENSEO® Viva Café Duo Select. Geniet van een klassiek 

pje zachte SENSEO® koffie of ga voor een kopje SENSEO® koffie met een nog vollere 
aak. Door de verschillende waterdrukniveaus komen er meer koffiesmaken vrij.

Geniet van meer SENSEO® koffiemomenten
• Duo Select, twee verschillende manieren om SENSEO® koffie te maken
• Groot assortiment SENSEO® koffieblends en smaken
• Sterkteselectie voor een grote milde of een kleine sterke kop koffie

De beste kwaliteit SENSEO® koffie
• Crema Plus voor een fijner en nog fluweelzachter crèmelaagje
• Machine is > 10.000 keer getest om een consistente kwaliteit te garanderen
• Koffieboost haalt alles uit uw SENSEO® koffiepad

Meer gemak
• De enige coffee pad-machine die twee kopjes koffie tegelijk zet
• Pas de koffietuit aan op uw favoriete kop of mok
• Met de functie Onmiddellijk starten wordt uw koffie gezet zodra de machine is opgewarmd
• Automatische uitschakeling na 30 minuten voor de veiligheid en om energie te besparen
• Het ontkalkingslampje geeft aan wanneer u het apparaat moet ontkalken



 Duo Select

Duo Select, draai naar links om uw vertrouwde 
soepele SENSEO® koffie te maken. Draai naar 
rechts om meer koffiesmaken uit dezelfde 
koffiepad te halen dankzij de unieke 
zetintervallen. Voor een nog vollere SENSEO® 
koffiesmaak.

Een of twee kopjes tegelijkertijd

Zet 1 of 2 kopjes heerlijke SENSEO® koffie in 
minder dan een minuut.

Verstelbare tuit van echt metaal

Pas de positie van de koffietuit aan op uw 
favoriete kop of mok

Crema Plus-technologie

Crema Plus-technologie zorgt voor en een 
heerlijk fluweelzacht en fijn crèmelaagje. Voor 
elke kopje SENSEO® koffie.

Onmiddellijk starten
Als u op de 1- of 2-kopsknop drukt terwijl het 
apparaat opwarmt, zet SENSEO® automatisch 
een heerlijk kopje SENSEO® koffie.

De machine is > 10.000 keer getest

Philips test hun koffiezetapparaten tijdens het 
ontwikkelingsproces voor meer dan 10.000 
koppen koffie. Dit zorgt voor hoge kwaliteit en 
duurzaamheid

Verscheidenheid aan smaken

SENSEO® biedt een grote verscheidenheid aan 
koffiesmaken. Elk smaak heeft een 

uitgesproken eigen nuance die perfect bij de 
individuele voorkeur past.

Koffieboosttechnologie

Koffieboost-technologie levert het hete water 
via 45 aromagaatjes, gelijkmatig door elk 
SENSEO® koffiepad. Haal het meeste uit uw 
koffiepad voor de allerlekkerste SENSEO® 
koffie.

Automatische uitschakeling

Het SENSEO® koffiezetapparaat wordt 30 
minuten na het koffiezetten automatisch 
uitgeschakeld, wat energie bespaart en de 
veiligheid bevordert.

Intensiteitsselectie

Dubbelklik op de 1- of 2-kopsknop voor een 
kleine sterke SENSEO® koffie.
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Algemene specificaties
• Koppen tegelijkertijd: 2
• Geschikt voor: SENSEO® koffiepads
• Eenvoudig te reinigen en onderhouden: 

Ontkalkindicator, Vaatwasmachinebestendige 
onderdelen

• Gebruiksgemak en comfort: Verwijderbare tuit, 
Verwijderbaar waterreservoir, Automatische 
uitschakeling, Afgiftestop, Onmiddellijk starten

• Koffiedranken: Café Crème
• SENSEO-koffieboosttechnologie

Gewicht en afmetingen
• Afmetingen van verpakking (b x d x h): 232 x 370 x 

380 mm
• Afmetingen van product (b x d x h): 190 x 310 x 

340 mm
• Gewicht (incl. verpakking): 2,4 kg

Land van herkomst
• Geproduceerd in: Polen

Technische specificaties
• Spanning: 220 - 240 V
• Snoerlengte: 0,8 m
• Koffiezettijd voor één kopje: 30 sec

• Frequentie: 50 Hz
• Capaciteit waterreservoir: 0,9 L
• Capaciteit waterreservoir: Up to 6 cups
• Max. kophoogte: 95 - 115 mm
• Waterboilers: 1
• Pompdruk: 1 bar
• Koffiezettijd voor twee kopjes:                   <60 sec

Ontwerp
• Kleur: Beluga

Gewicht en afmetingen
• Productgewicht: 1,75 kg

Afwerking
• Materiaal lekbak: Metaal
• Materiaal tuit: Roestvrij staal

Service
• 2 jaar garantie

Duurzaamheid
• Energieverbruik in stand-by: 0,36 W
• Energieverbruik koffiezetten: 1450 W
• Gemaakt van gerecycled materiaal: 90% (drukwerk 

en verpakking)
•
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