Campeo 700 Watt

Echte Senseo-koffie in elke
caravan en truck!

Senseo
Veel campings hebben een beperkte stroomvoorziening van 4 of 6 Ampère. Overeenkomend
met circa 900, respectievelijk 1400 Watt. Het originele Senseo-apparaat is 1450 Watt en dus
niet geschikt voor een 4 Ampère zekering. Met 6 Ampère zou het misschien net kunnen, maar
dan mogen er geen andere apparaten aan staan (of aan gaan). Het gevolg is dat Senseoapparaten op campings regelmatig ergernis veroorzaken doordat “de zekeringen eruit gaan”.
Campeo
De Campeo is een Senseo-apparaat dat inwendig aangepast is, waardoor
het vermogen beperkt wordt tot 700 Watt. Hierdoor is het geschikt voor
vrijwel elke stroomaansluiting op campings. Zelfs bij een 4 Ampère
zekering hoeft de gebruikelijke basis-apparatuur in de caravan of camper
niet uitgeschakeld te worden (zoals koelkast, verlichting, TV, laptop).
De Campeo zet precies dezelfde koffie als het originele Senseo-apparaat.
Hij ziet er ook hetzelfde uit en het gebruik is exact hetzelfde. U hoeft ook niets uit te rekenen
of in te stellen. Het enige verschil met het Senseo-apparaat is dat u wat langer moet wachten
tot het water opgewarmd is. Voor 2 kopjes wordt dat bijvoorbeeld 2 minuten in plaats van 1
minuut.
De Campeo is ook heel geschikt voor mobiel gebruik zoals op boten, in vrachtwagens,
campers en servicebusjes. De Campeo kan namelijk toe met een veel kleinere sinusomvormer.
Campeo Truck (ook 700 Watt)
In vrachtwagens en campers worden vaak de goedkopere omvormers “met gemodificeerde
sinus” gebruikt. Hierop werkt alleen de speciale uitvoering “Campeo Truck”.
Onderstaand een overzicht van de voedingen waarop de Campeo’s werken.
Op accu via omvormer
Voeding: Lichtnet
3 - 6 A sinusomvormer
gemodificeerde sinus
Victron sinus
vanaf 1000 W
vanaf 1000 W
1200 W
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De Campeo voldoet aan alle wettelijke veiligheidseisen. U krijgt van ons 1 jaar garantie.
De aanpassingen worden niet door Philips gemaakt, maar door Travallo.
De Campeo wordt gebouwd van nieuwe Senseo-apparaten in diverse modellen, bijvoorbeeld:

Campeo 7863/60 zwart
Afgeleid van de Senseo Quadrante (HD7863):
• Compact model, met draaggreep
• In hoogte verstelbare lekbak
• Ook geschikt voor een mok
• Groot waterreservoir (1,2 liter/ 8 koppen)
campeoflyer-im.doc

Meer weten of bestellen?
Willem Alexanderlaan 21
6026BN Maarheeze
Tel.: 0495-785511
Of: 0616836066
E-mail: info@travallo.nl
Website: www.campeo.nl

