
 

 

SENSEO® Up
SENSEO®-
kaffemaskin

• Kompakt format
• Vit
• Funktion för val av styrka
• Direktstart

HD7880/10
Gott, smakrikt kaffe med en enkel knapptryckning

Den mest kompakta SENSEO® någonsin
Förgyll kaffestunden med det lilla, prisbelönta och lättanvända kaffekapselsystemet 

SENSEO® Up. Den mest kompakta designen hittills ger smakrik espresso eller caffè lungo 
med bara en knapptryckning

Alltid gott kaffe
• Det delikata kaffe crema-skiktet bevisar SENSEO®:s höga kvalitet
• Unikt bryggningssystem för optimal smak och temperatur
• Maskinen har testats över 10 000 gånger för vi ska kunna garantera konsekvent kvalitet

Kaffevarianter för alla tillfällen
• Välj mellan 2 recept: starkt eller milt kaffe
• Olika kaffeblandningar och smaker för olika preferenser

Snabb och enkel att använda
• Snabbstart så att du kan slå på och brygga kaffe med bara en knapptryckning
• Automatisk avstängning för säkerhet och för att spara energi
• Löstagbar droppbricka, så att favoritkoppen får plats
• Indikatorlampa som visar när det är dags för avkalkning

Kompakt och stilfull formgivning
• Kompakt, snygg och stilfull formgivning



 Funktion för val av styrka

Justera smakens styrka och intensitet för att få ditt 
kaffe precis som du vill ha det. Med funktionen för att 
välja styrka på SENSEO® kan du välja mellan starkt 
och svagt kaffe.

Omedelbar automatisk avstängning

SENSEO®-kaffebryggaren stängs automatiskt av 
efter bryggningen, vilket sparar energi.

Direktstart

SENSEO®-kaffebryggaren har en 
direktstartsfunktion, så du trycker bara på en knapp 
när du vill starta den och brygga kaffe.

Löstagbar droppbricka

Genom att sätta fast och ta bort droppbrickan kan 
du anpassa Philips SENSEO®-kaffebryggaren till din 
favoritkopp eller -mugg.
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Specifikationer
Legering
• Kokarens material: Metall och glasfylld polyamid
• Droppbrickans material: Plast
• Material i huvudenhet: Plast
• Material till pip: Plast
• Material, vattenbehållare: Plast

Ursprungsland
• Tillverkad i: Polen

Allmänna specifikationer
• Kaffedrycker: Cafè Créme
• Kompatibel kaffeservering: SENSEO®-kaffekapslar
• Koppar samtidigt: 2
• Inställningar för kaffestyrkan: 2
• Specialfunktioner: Lätt-öppnad vattentank
• Anpassa per dryck: Justerbar kaffestyrka, 

Minnesfunktion för koppvolym
• Enkel och bekväm att använda: Direktstart, 

Löstagbar droppbricka, Bryggstopp, Automatisk 
avstängning

• Enkel att rengöra och underhålla: Kalkindikator, 
Delar som kan diskas i diskmaskin

Design
• Färg: Stilren vit

Hållbarhet
• Strömförbrukning i standby: 0,22 W
• Strömförbrukning, bryggning: 1450 W
• Tillverkad av återvunnet material: 90 % 

(dokumentation och förpackning)

Service
• 2 års garanti

Tekniska specifikationer
• Pumptryck: 1 bar
• Bryggningstid, 1 kopp: 30 sek
• Vattenkokare: 1
• Kapacitet, vattentank: 1 L
• Max. höjd för mugg: 150 mm
• Sladdlängd: 0,8 m
• Frekvens: 50 Hz
• Spänning: 220 - 240 V

Vikt och mått
• Produktens mått (B x D x H): 107 x 352 x 226 mm
• Produktens vikt: 2,26 kg
• Förpackningens mått (B x D x H: 165 x 270 x 

390 mm
•
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