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Philips introduceert nieuw 'Grind & Brew' filterkoffieapparaat met reservoirs voor 
twee bonensoorten  
Speciaal ontworpen voor liefhebbers van variëteit en filterkoffie gezet met versgemalen 
bonen 
 
Eindhoven – Philips introduceert vandaag een uniek nieuw koffiezetapparaat: de 
Grind & Brew Two Bean Container met twee bonenreservoirs, ontworpen om thuis te 
genieten van filterkoffie gezet met versgemalen bonen én te varieren. Dit exclusieve 
apparaat is uitgerust met twee reservoirs voor koffiebonen en biedt daarmee de oplossing 
voor mensen die houden van varieren en van heerlijke filterkoffie. 
 
Niets gaat boven de verleidelijke geur en fluweelzachte smaak van 
een kopje filterkoffie bereid met versgemalen koffiebonen. De 
Philips Grind & Brew Two Bean container is uitgerust met twee 
bonenreservoirs, zodat koffieliefhebbers hun favoriete soorten 
koffiebonen op elk moment van de dag eenvoudig kunnen 
afwisselen en combineren, naargelang hun voorkeuren. Zo kan 
men 's ochtends genieten van krachtige donkergebrande 
koffiebonen en 's avonds overstappen op een zachtere 
koffiemelange, of 's middags twee soorten combineren. Dankzij de 
exclusieve technologie kan de Grind & Brew de ideale koffie 
creëren voor elke stemming en elk moment van de dag. 
 
"Koffiedrinken is een perfect moment voor gezelligheid en even bijpraten met familie of 
vrienden", aldus Moniek van Dijk, customer marketing manager bij Philips. "De 
Grind & Brew Two Bean container van Philips is afgestemd op consumenten die houden 
van de authentieke smaak van filterkoffie, de optimale smaak van versgemalen bonenkoffie, 
en die tevens hun koffiesmaak willen varieren per koffiemoment."  
 
Voor het perfecte kopje koffie op elk gewenst moment is de Grind & Brew uitgerust met een 
maalmechanisme dat de juiste hoeveelheid bonen maalt en verse koffie zet voor een 
optimale smaakbeleving. Filterkoffieliefhebbers kunnen zelf de gewenste soort koffiebonen 
selecteren en daarnaast kiezen tussen fijne maling voor sterkere koffie en grovere maling 
voor lichtere, fluweelzachte koffie. De bonen worden vervolgens gemalen en de koffie wordt 
snel en efficiënt gezet voor een heerlijk resultaat.  
 
De nieuwe Philips Grind & Brew is het meest compacte koffiezetapparaat in zijn soort en 
past daarmee in de nieuwe trend van 'compact wonen'. Dankzij het unieke moderne ontwerp 
kunnen gebruikers het water nu aan de voorzijde bijvullen voor optimaal gebruiksgemak. De 
Grind & Brew Two Bean Container is voorzien van een timer, zodat op het juiste moment de 
koffie klaar is en je kunt starten met genieten van je verse kopje koffie. 
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De Grind & Brew HD7762 is vanaf juni in Nederland verkrijgbaar voor de marktadviesprijs 
van €184,99 
 

* * * * * 
 
Voor consumenteninformatie kunt u contact met ons opnemen via 
www.philips.nl/support of via 0900 202 11 77 (0,10 pm) 
 
Gelieve voor verdere persinformatie en beeldmateriaal contact op te nemen met: 
Saskia Maas 
Senior PR Manager Philips 
Saskia.maas@philips.com 
Tel: 040-2785030 
  
Over Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Koninklijke Philips Electronics N.V. (NYSE: PHG, AEX: PHI) is een veelzijdige 
onderneming die actief is op het gebied van gezondheidszorg en welzijn. De 
onderneming is gericht op verbetering van de kwaliteit van leven van mensen door 
middel van zinvolle innovaties op het terrein van gezondheidszorg, lifestyle en 
verlichting. Met het hoofdkantoor gevestigd in Nederland, heeft Philips – met in 2012 
een omzet van EUR 24.8 miljard – wereldwijd circa 118.000 werknemers in dienst, met 
verkoop- en servicepunten verspreid over meer dan 100 landen. De onderneming heeft 
leiderschapsposities op het gebied van cardiale zorg, acute zorg en thuiszorg, 
energiezuinige verlichtingsoplossingen en nieuwe verlichtingstoepassingen, alsmede op 
het gebied van scheerapparaten en haartrimmers, home & portable entertainment en 
mondverzorgingsproducten. Meer nieuws over Philips vindt u 
op www.philips.nl/nieuwscentrum. 
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