
 

 

SENSEO® Up
Kaffeputemaskin

• Kompakt størrelse
• Hvit
• Funksjon for valg av styrke
• Direktestart

HD7880/10
Deilig, intens kaffe bare ved å trykke på en knapp

Med den mest kompakte SENSEO®-maskinen noensinne
Gjør noe spesielt ut av kaffestundene med den lille, brukervennlige og prisbelønte 

SENSEO® Up kaffeputemaskinen. Den har en svært kompakt design og gir deg valget 
mellom liten og sterk eller stor og mild kaffe med bare et knappetrykk.

Alltid en deilig kopp kaffe
• Deilig kremet kaffeoverflate er et bevis på SENSEO®-kvalitet
• Unikt bryggingssystem for optimal smak og temperatur
• Maskinen er testet > 10 000 ganger for å sikre god kvalitet

Variert kaffe for alle øyeblikk
• Velg mellom to oppskrifter: liten og sterk eller stor og mild kopp kaffe
• Ulike kaffeblandinger og smaker

Rask og enkel betjening
• Direktestart for å slå på og trakte kaffe med bare ett trykk
• Direkte automatisk av-funksjon for sikkerhet og for å spare energi
• Avtakbart dryppebrett som passer til favorittkoppen
• Avkalkingslampen gir deg en påminnelse om når du må avkalke

Kompakt og elegant design
• Kompakt og elegant design som passer din personlige stil



 Funksjon for valg av styrke

Tilbered favorittkaffen din ved å justere smakens 
styrke og intensitet. Med styrkevalgfunksjonen på 
SENSEO® kan du velge mellom en liten og sterk eller 
stor og mild kopp kaffe.

Umiddelbar automatisk av-funksjon

SENSEO®-kaffemaskinen slår seg automatisk av rett 
etter trakting, slik at du kan spare energi.

Direktestart

Direktestartfunksjonen gjør at du kan slå på 
SENSEO®-kaffemaskinen og trakte kaffen med bare 
ett trykk på knappen.

Avtakbart dryppbrett

Ved å legge til eller fjerne dryppebrett kan du tilpasse 
Philips SENSEO®-kaffemaskinen til størrelsen på 
favorittkoppen eller -kruset.
HD7880/10

Spesifikasjoner
Overflate
• Materiale, koker: Metall- og glassfylt polyamid
• Materiale, dryppebrett: Plast
• Materiale i hoveddelen: Plast
• Materiale i tut: Plast
• Materiale, vannbeholder: Plast

Opprinnelsesland
• Produsert i: Polen

Generelle spesifikasjoner
• Kaffedrikker: Cafè créme
• Egnet for: SENSEO®-kaffeputer
• Antall kopper samtidig: 2
• Innstillinger på kaffestyrke: 2
• Spesialfunksjoner: Vannbeholder som er enkel å 

åpne
• Tilpass hver drikke: Justerbar kaffestyrke, 

Minnefunksjon til koppvolum
• Enkel bruk og komfort: Direktestart, Avtakbart 

dryppebrett, Traktestopp, Automatisk avslåing
• Enkel rengjøring og vedlikehold: 

Avkalkingsindikator, Deler som kan vaskes i 
oppvaskmaskin

Utforming
• Farge: Foxy White

Bærekraft
• Strømforbruk i standby: 0,22 W
• Strømforbruk ved brygging: 1450 W
• Laget av resirkulerte materialer: 90 % (papir og 

emballasje)

Service
• To års garanti

Tekniske spesifikasjoner
• Pumpetrykk: 1 bar
• Bryggetid for én kopp: 30 sek
• Vannkokere: 1
• Kapasitet for vannbeholder: 1 L
• Maks. høyde på kopp: 150 millimeter
• Ledningslengde: 0,8 m
• Frekvens: 50 Hz
• Spenning: 220–240 V

Mål og vekt
• Mål, produkt (B x D x H): 

107 x 352 x 226 millimeter
• Vekt, produkt: 2,26 kg
• Størrelsen på emballasjen (B x D x H: 

165 x 270 x 390 millimeter
•
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