
 

 

SENSEO® Up
Annoskahvilaite

• Pienikokoinen
• Punainen (Monza Red)
• Vahvuuden valintatoiminto
• Nopea käynnistys
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enikokoisin SENSEO®-laitteemme
ni ja helppokäyttöinen SENSEO® Up -annoskahvilaite rikastuttaa kahvihetkesi. Palkittu 

pienin annoskahvilaitteemme valmistaa pienen vahvan tai ison miedon kahvin vain 
dellä painikkeen painalluksella.

Aina kuppi herkullista kahvia
• Herkullinen vaahtokerros on todiste SENSEO®-kahvin laadusta
• Ainutlaatuinen kahvinvalmistusjärjestelmä takaa parhaan maun ja lämpötilan
• Tuotteen laatu varmistetaan testaamalla tuotetta yli 10 000 kertaa.

Jokaiseen hetkeen oikeanlaista kahvia
• Kaksi vahvuutta: pieni ja vahva tai iso ja mieto kahvi
• Valikoima sekoituksia ja makuja yksilölliseen kahvihetkeen

Helppo ja nopea käyttää
• Nopea käynnistys ja kahvin valmistus yhdellä painalluksella
• Automaattinen virrankatkaisu säästää energiaa ja lisää turvallisuutta
• Irrotettava valumisastia kaikenkokoisille kupeille
• Merkkivalo muistuttaa, kun on kalkinpoiston aika

Kompakti ja tyylikäs
• Kompakti ja tyylikäs



 Vahvuuden valintatoiminto

Valmista suosikkikahviasi valitsemalla itse kahvisi 
vahvuus. SENSEO®-kahvinkeittimen kahvin 
vahvuuden valintatoiminnolla voit keittää pienen 
vahvan tai ison miedon kahvin.

Automaattinen virrankatkaisu

SENSEO®-kahvinkeittimestä katkeaa virta 
automaattisesti kahvin valmistuksen jälkeen, mikä 
säästää energiaa.

Nopea käynnistys

SENSEO®-kahvinkeittimen nopean käynnistyksen 
ansiosta voit käynnistää laitteen ja keittää kahvia 
yhdellä painalluksella.

Irrotettava valumisastia

Irrotettavan valumisastian avulla voit säätää Philips 
SENSEO®-kahvinkeittimen annostelun sopivaksi 
kaikenkokoisiin kuppeihin.
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Tekniset tiedot
Pinnoitus
• Boilerin materiaali: Metalli ja lasitäytteinen 

polyamidi
• Valumisastian materiaali: Muovi
• Rungon materiaali: Muovi
• Kaatonokan materiaali: Muovi
• Vesisäiliön materiaali: Muovi

Alkuperämaa
• Valmistusmaa:: Puola

Yleiset tiedot
• Kahvijuomat: Cafè créme
• Käytettävä kahvityyppi: SENSEO®-annoskahvit
• Samaan aikaan valmistettavien kupillisten määrä: 1
• Kahvin vahvuusasetukset: 2
• Erityistoiminnot: Helposti avattava vesisäiliö
• Juoman mukautus: Säädettävä kahvin voimakkuus, 

Kupin tilavuuden tallennus
• Helppo ja mukava käyttää: Nopea käynnistys, 

Irrotettava valumisastia, Suodatuksen keskeytys, 
Automaattinen virrankatkaisu

• Helppo puhdistaa ja huoltaa: Kalkinpoistonilmaisin, 
Konepestävät osat

Muotoilu
• Väri: Punainen (Monza Red)

Ympäristö
• Virrankulutus valmiustilassa: 0,22 W
• Virrankulutus suodatuksen aikana: 1 450 W
• Valmistettu uusiomateriaaleista: 90 % 

(paperitulosteet ja pakkaus)

Huolto
• 2 vuoden takuu

Tekniset tiedot
• Pumpun paine: 1 baari
• Yhden kupin suodatusaika: 30 s; sekuntia
• Vesiboilerit: 1
• Tilavuus, vesisäiliö: 1 V
• Kupin enimmäiskorkeus: 150 mm
• Johdon pituus: 0,8 m
• Taajuus: 50 Hz
• Jännite: 220–240 V

Paino ja mitat
• Tuotteen mitat (L x S x K): 107 x 352 x 226 mm
• Tuotteen paino: 2,26 kg
• Pakkauksen mitat (L x S x K): 165 x 270 x 390 mm
•
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