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Philips maakt het je thuis makkelijker met vier nieuwe huishoudtoestellen 
 
Berlijn (Duitsland) – Een fijn huis is heilig. Het is de plek waar we kwaliteitstijd 
doorbrengen met familie en vrienden of ons even afzonderen van de buitenwereld. 
Philips is zich daarvan bewust en beseft ook het belang om het huis gezellig en mooi te 
houden, op een eenvoudige manier. Daarom lanceert Philips op IFA 2010 met trots een 
trio van nieuwe huishoudtoestellen waarmee je nog meer kunt genieten van je thuis. Ze 
vullen het uitvoerige Philips productportfolio, dat reeds meermaals in de prijzen viel, 
verder aan. 
 
De Philips Saeco espressomachines, de AirFryer frituurpan en de DailyDuo stofzuiger 
geven op een unieke en innovatieve manier de merkbelofte 'sense and simplicity' van 
Philips concreet invulling. 
 
DRINKEN – Philips is verheugd te krachten te kunnen bundelen met het Italiaanse merk 
Saeco, uitvinder van de 'bean-to-cup'-koffiemachine. Onder dit veelbelovende nieuwe 
merk zal een nieuwe generatie van geavanceerde Philips Saeco espressomachines op 
de markt gebracht worden. Saeco, grondlegger van de eerste volautomatische 'bean-to-
cup'-koffiemachine laat koffiekenners al 25 jaar lang genieten van een originele 
Italiaanse espresso thuis. Gedurende al die tijd heeft het ook de koffiebeleving thuis een 
nieuwe invulling gegeven. Vandaag verenigt het merk Philips Saeco een baanbrekende 
technologie met de eenvoud, de innovatie en het gebruiksgemak van Philips. 
 
Een van de eerste toestellen in deze nieuwe generatie van Philips Saeco 
koffieapparaten is Exprelia, een volautomatisch 'bean-to-cup'-systeem dat een 
vooruitstrevende technologie aanwendt om je favoriete kop koffie te zetten, of dat nu 
een espresso, ristretto of cappuccino met opgeschuimde melk is. En dankzij het unieke 
personalisatiesysteem van Exprelia, dat persoonlijke voorkeuren onthoudt, kun je je 
favoriete koffiestijl met één druk op de knop zetten. Met de Philips Saeco Exprelia geniet 
je van het aroma en de smaak van een echte Italiaanse koffie zonder je huis uit te 
komen. 
 
Kies voor eenvoud om elk koffiemoment te verrijken, met de nieuwe SENSEO® Viva 
Café, hét coffeepad apparaat om samen van een kopje koffie te genieten. SENSEO® is 
nog steeds de makkelijkste manier om één of twee kopjes verse koffie te zetten, en met 
SENSEO® Viva Café geniet je van heerlijke koffie met één druk op de knop. Het unieke 
koffiezetsysteem staat keer op keer garant voor een evenwichtig en aromarijk drankje, 
terwijl je met de optie 'sterktekeuze' van de SENSEO® Viva Café kunt kiezen tussen 
een milde, normale of sterke kop koffie. Met de instelbare tuit kun je ook je je favoriete 
koffiebeker of –kopje gebruiken, ongeacht de grootte. SENSEO® Viva Café is een 
nieuwe evolutie in de SENSEO® stijl, met een modernere, compacte en elegante 
vormgeving die prima staat in je keuken. 
 



KOKEN – Verwen je gezin met hun favoriete gefrituurde patat en snacks en maak 
makkelijk gezondere, smakelijkere gerechten klaar met de nieuwe Philips AirFryer, 
een revolutie in thuiskoken waarbij tijdens het frituren een minimum of helemaal geen 
olie gebruikt wordti. AirFryer maakt gebruik van de Rapid Air technologie om hete lucht 
rond een grilelement te laten circuleren, wat het mogelijk maakt heerlijke gerechten klaar 
te maken met maar liefst 80 % minder vetii. Frietjes, kipnuggets, subtiel gefrituurde vis of 
goudbruine gebakjes,… het voedsel wordt knapperig gebakken. En omdat AirFryer niet 
voorverwarmd hoeft te worden zijn bijvoorbeeld frietjes in slechts twaalf minuten klaar. 
Met de Food Separator, het hulpstuk dat de verschillende ingrediënten van elkaar 
scheidt, maak je eenvoudig volledige maaltijden klaar: de voedingswaren worden 
tegelijkertijd knapperig gebakken zonder dat de smaken zich vermengen. Samen met 
een ingebouwd luchtfilter maakt het heteluchtsysteem van AirFryer ook korte metten met 
de geurtjes van hete olie. Met de ingebouwde timer kun je kooktijden instellen tot 30 
minuten en de temperatuur kan ingesteld worden tot 200 °C.  
 
REINIGEN – Breng meer tijd door het genieten van je woning dan met poetsen dankzij 
de Philips DailyDuo, een bezemstofzuiger gekoppeld aan een makkelijk los te maken 
handstofzuiger om snel en makkelijk vloeren en meubels schoon te maken. Dankzij het 
QuickDraw ontgrendelsysteem maak je de handstofzuiger met één hand los, om 
kruimels, tafelbladen of kussens in de zetel in een oogwenk schoon te maken. De hoge 
zuigkracht van de bezemstofzuiger en de sneldraaiende rolborstel zorgen er samen voor 
dat stof en vuil op tapijten, vloerbedekking en harde vloeren efficiënt verwijderd worden. 
Het fraaie autonome design maakt dat de bezemstofzuiger rechtop blijft staan terwijl je 
de handstofzuiger gebruikt. DailyDuo is ook snoerloos, wat je een optimale flexibiliteit 
bezorgt op moeilijk bereikbare plekjes omdat er geen kabels in de weg hangen. De 
DailyDuo is beschikbaar in een waaier van elegante kleuren, variërend van Oyster 
Metallic tot Velvet Violet – perfect voor elk interieur.  
 
De huishoudtoestellen van Philips worden ontworpen met het oog op gebruiksgemak en 
gezellig wonen; zo haal je meer uit jouw leven thuis.  
 
Meer informatie over de huishoudtoestellen van Philips is te vinden op www.philips.nl. 

- Einde - 
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Over Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Koninklijke Philips Electronics N.V. (NYSE: PHG, AEX: PHI) is een onderneming met 
een veelzijdig aanbod op het gebied van gezondheidszorg en welzijn, dat gericht is op 
verbetering van de kwaliteit van leven van mensen door middel van tijdige innovaties. 
Als toonaangevende onderneming op het gebied van gezondheidszorg, lifestyle en 
lighting integreert Philips technologieën en design in op de mens gerichte oplossingen, 
die zijn gebaseerd op diepgaand inzicht in de wensen en behoeften van de klant en zijn 
merkbelofte van “sense and simplicity”. Philips heeft wereldwijd circa 116.000 
werknemers in dienst, verspreid over meer dan 60 landen. Met een omzet van EUR 23 
miljard in 2009 is de onderneming marktleider op het gebied van cardiale zorg, acute 
zorg en thuiszorg, energiezuinige verlichtingsoplossingen en nieuwe 

http://www.philips.nl/


verlichtingstoepassingen, alsmede lifestyle-producten voor persoonlijk welzijn en 
amusement, met een sterke leidende positie op het gebied van Flat-TV, 
scheerapparaten en haartrimmers, portable entertainment en 
mondverzorgingsproducten. Meer informatie over Philips vindt u op 
www.philips.nl/nieuwscentrum. 

 
                                                 
i Bij verse frietjes voeg je een halve eetlepel olie toe voor extra smaak. Diepgevroren frietjes zijn 
doorgaans voorgebakken in olie. 
 
ii Ten opzichte van verse frietjes die gebakken worden in een Philips frituurpan. 
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