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NERD
ALERT
Inside the Senseo

tekst en beeld DAVID LEMEREIS
Davids ogen gaan glinsteren als hij vol van iets is.
Over zijn high-end sim racepedalen die hij aan
het ontwikkelen is bijvoorbeeld. Hij zette zijn
schroevendraaier maar al te graag in de Senseo.

Smaken verschillen, zeker als het over kofﬁe gaat, maar de Senseo is een
hit. Het is de iPod van de keuken en je weet wat we daarmee hebben
gedaan. Philips wilde niet meewerken aan ons inwendig onderzoek. Da’s
jammer. Voor Philips. Want het snelle koffiezetapparaat gaat hoe dan ook
helemaal uit elkaar.

‘D

e consument ervaart de
Senseo als een simpel te
bedienen koffiezetapparaat. Deze beleving willen wij zo
houden. De Senseo openschroeven
en de werking ervan uitleggen, daar
wil Philips niet aan meewerken.’ Ik
ben een van die consumenten en ik
wil weten hoe mijn Senseo werkt en
wat erin zit. Dat recht heb ik en ik
ga er ook gebruik van maken. Die
Senseo gaat open, met of zonder
Philips. Patiënt is het meest recente
Senseo-model, de HD 7810/10. Na
een uur is hij tot op het bot ontleedt, klaar voor analyse.

Technisch
gezien laat een
boiler me koud
Ingewanden
Van binnen is de Senseo een
prachtig stuk techniek. In principe
zijn er drie onderdelen nodig om
van een koude start in negentig
seconden tot een kop koffie met
schuimlaag te komen: (1) een kleine
boiler met een verwarmingsspiraal,
(2) een elektromagnetische vibratiepomp om het koude water uit het
waterreservoir naar de boiler te
pompen en het reeds verwarmde
water uit de boiler door de koffie-

pads te persen en (3) een 'computer'
ter grootte van een speelkaart om de
processen te regelen.
Een zwart vlottertje in het waterreservoir moet het waterniveau doorgeven aan de Senseo. Hoe werkt dit?
Er zijn geen zichtbare mechanieken.
In de keuken heb ik alle onderdelen
en elektra aan elkaar geknoopt, maar
dan zonder plastic omhulsel. Stekker
erin en de aan/uit-schakelaar knipperde dorstig om water. Ik vermoedde een magneetschakelaar. Met een
luidsprekermagneet in de buurt van
het vlottertje fopte ik de zogeheten
reedschakelaar en bracht het
onrustige geknipper voor meer

‘Dat is dan 59,99 euro’
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members.lycos.nl/senseocrema sterkere koffie opleveren.
Het brein is de Holtek HT46R47;
een 8-bit, 8 MHz RISC-achtige
Zevenhoog
microcontroller. Wauw, kan je er dan
De vibratiepomp wekt via wisselook mee gamen? Nee, maar vrij verstroom en een diode een snelwissetaald zou de Senseo op een haar na
lend elektromagnetisch veld op dat
op de maan kunnen landen. De
aan een zuigertje trekt en duwt om
het water met 2,2 bar naar de boiler Apollo 11 deed het immers met een
rekensnelheid van 1,024 MHz.
te pompen. Zonder technisch
36 jaar later kan de Senseo het
gebrabbel komt dat op het volgende
achtmaal zo snel en
neer. Hang van de
landt hij veel zachzevende verdieping
‘Wauw,
ter vanwege zijn
van een flat een
kleine afmeting en
slang vol heet
kan je er ook
beperkte gewicht.
water, precies 22
mee gamen?’
De landingscompumeter lang, over de
ter van de Apollo
reling. Laat het hete
woog namelijk ruim dertig kilo
water op de begane grond door een
en zat in een kast zo groot als een
koffiepad lopen en voilà, je bootst
flinke bierkrat. Niet iets om op je
een Senseo na. Misschien is dit wel
aanrecht te zetten. Het brein van de
de reden dat sommige mensen klaSenseo mag dan wel een snelle jongen over slappe koffie. Een echt
gen zijn, echt slim is hij niet. Hij
espressoapparaat vergt minstens een
onthoudt amper een A4-tje aan platflat van dertig verdiepingen.
te tekst in zijn geheugen. Da’s niet
genoeg voor een maanlanding.
De boiler huist een verwarmingsspiraal, een temperatuursensor
en een thermostaat. Het enorme
Denkpatroon
vermogen (1400 W) van de spiraal
Het meesterbrein van de Senseo
verklaart hoe de Senseo in een
denkt ongeveer als volgt: Ontwaak
handomdraai koffie van zo'n 78
uit slaap. Meet waterniveau.
graden Celcius zet; een elektrische
Onvoldoende? Schreeuw om aankachel met dat vermogen kan een
dacht met druk knipperend LEDje.
slaapkamer verwarmen. Naar
Voldoende? Geef boiler opdracht tot
binnen gluren door de kleine
verwarmen. Stel ongeduldige koffieopening van de boiler was ondrinker gerust met relaxed knipmogelijk en openzagen vond ik
ogend LEDje. Wacht op sein van
zonde. Technisch gezien laat een
temperatuursensor. Het water is nu
boiler me namelijk koud.
tachtig graden, geef thermostaat
opdracht verwarmen te stoppen.
Attendeer koffiedrinker via continu
The Senseo has,
brandend LEDje dat het zover is.
eh, crash-landed
Wacht op het één- of tweeAls MTS-werktuigbouwkundige
kopje(s)signaal van de koffiedrinker.
weet ik net iets meer dan niets van
Analyseer wens. Raadpleeg geheuelektronica. Toch waag ik een
gen. Bepaal tijdsduur voor pompen
poging. Twee onderdelen op het
printplaatje springen eruit voor ana- van één of twee koppen. Geef de
vibratiepomp opdracht tot pompen.
lyse. De microcontroller, het brein
Stop pompen na verstreken tijdsvan de Senseo, en een potmetertje.
duur. Wacht in slaapstand op nieuwe
Vele ontevreden koffiedrinkers
instructies van koffiedrinker. Hou
regelen met de potmeter het
water één uur op temperatuur.
volume water per kopje. Minder
Daarna winterslaap. Welterusten.
water zou volgens de makers van
water tot bedaren. Het vlottertje
herbergt dus een magneetje. Nifty.

Wat heb je erin?
Holtek HT46R47, een 8-bit, 8MHz RISCachtige microcontroller
4 kanaals 9-bit resolutie A/D converter
1 kanaals 8-bit PWM output
2048KB geheugen
ULKA vibratiepomp EP8R
2,2 bar, 650cc/min, 42W 230V
Bleckmann boiler 1400W

Kerstcadeauhits ’04
1. Lcd- en plasmatelevisie
2. Dvd-R-speler
3. Mp3-speler
4. Design pad-koffiezetter: Bosch Gustino
en Aluminium Senseo
5. Digitale fotocamera + fotoprinter
6. Digitale tv
7. Sonische tandenborstel
8. Foony kinder-gsm `
9. Webcams (i.v.m. ADSL)
10. Dvd-camcorder
(Bron: BCC)

Ecopads
Ecopad is een van de vele merken hervulbare Senseo koffiepads. De naam Ecopad
suggereert naast kostenbesparing op koffie
een milieuvriendelijk karakter, maar niets is
minder waar. Je koopt een Senseo vanwege
de snelheid, het gemak en om eens en voor
altijd verlost te zijn van koffieprut. Drie
koopargumenten die Ecopad en soortgenoten onmiddellijk teniet doen; de pads vullen
tot de nok gaat zelden zonder koffie te
morsen, het dekseltje wil vaak niet dicht en
één korrel koffie aan de buitenkant van de
pad is genoeg om de Senseo volledig
onbruikbaar te maken. Dan hebben we het
nog niet over de liters water voor het uitspoelen van de koffiedrek. ‘Eco’ is een ruim
begrip.
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