
 

 

SENSEO® Up
Kávéfőző

• Kis méret
• Monza piros
• Erősségválasztó funkció
• Azonnali indítás
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inden idők legkompaktabb SENSEO® készülékével
gye gazdagabbá a kávézás pillanatait a kis méretű és egyszerűen használható, díjnyertes 
NSEO® Up kávépárnás kávéfőzővel. Minden idők legkompaktabb kivitelű készüléke 
ős rövid kávét, vagy gyenge hosszú kávét biztosít egyetlen gombnyomással

Mindig tökéletes kávéélmény
• Kávéjának gazdag krémrétege a SENSEO® minőséget garantálja
• Egyedülálló kávéfőző rendszer a tökéletes íz és hőfok szolgálatában
• A készüléket több mint 10 000 alkalommal tesztelik a minőség fenntartása érdekében

Széles választék minden alkalomra
• Válasszon a kétféle elkészítési mód közül: erős rövid vagy gyenge hosszú kávé
• Különféle kávétípusok és ízek az eltérő ízlések kielégítésére

Gyors és könnyű működtetés
• Az azonnali indításnak köszönhetően egyetlen gombnyomás szükséges a bekapcsoláshoz és 

kávéfőzéshez
• Közvetlen automatikus kikapcsolás az energiatakarékosság és a biztonság jegyében
• A kivehető cseppfelfogó tálcát kedvenc csészéjéhez állíthatja
• A vízkőmentesítési fény figyelmezteti, ha vízkőmentesítésre van szükség

Kompakt és elegáns kialakítás
• Kompakt és elegáns, az Ön személyes stílusához illeszkedő kialakítás



 Erősségválasztó funkció

Állítsa be az íz erősségét és intenzitását, és készítse 
el kedvenc kávéját. SENSEO® készüléke 
erősségválasztó opciójával erős rövid és gyenge 
hosszú kávé közül választhat.

Azonnali automatikus kikapcsolás

SENSEO® kávéfőző gépe a kávéfőzést követően 
automatikusan kikapcsol, energiatakarékos 
használatot biztosítva.

Azonnali indítás

Az azonnali indítás funkciónak köszönhetően 
egyetlen gomb használatával bekapcsolhatja 
SENSEO® kávéfőző gépét, és elindíthatja a 
kávéfőzést.

Kivehető cseppfelfogó tálca

A cseppfelfogó tálca hozzáadásával vagy 
eltávolításával Philips SENSEO® kávéfőzőjét 
választott csészéje vagy bögréje méretéhez állíthatja.
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Műszaki adatok
Kidolgozás
• Forraló anyaga: Fém- és üvegszáltöltésű poliamid
• Csepptálca anyaga: Műanyag
• A készülék anyaga: Műanyag
• Kifolyócső anyaga: Műanyag
• Víztartály anyaga: Műanyag

Származási hely
• Gyártó ország: Lengyelország

Általános jellemzők
• Kávéitalok: Café Cremè
• A következőkhöz használható:: SENSEO® 

kávépárnák
• Csészék száma egyidejűleg: 1
• Kávéerősség-beállítások: 2
• Speciális funkciók: Egyszerűen felnyitható víztartály
• Italonkénti testreszabhatóság: Állítható kávé 

erősség, Memória funkció csészetérfogat
• Egyszerű használat és kényelem: Azonnali indítás, 

Kivehető csepptálca, Főzés leállítása, Automatikus 
kikapcsolás

• Egyszerű tisztítás és karbantartás: 
Vízkőmentesítés-jelző, Mosogatógépben 
tisztítható alkatrészek

Formatervezés
• Szín: Monza piros

Fenntarthatóság
• Energiafogyasztás készenléti állapotban: 0,22 W
• Energiafogyasztás kávéfőzéskor: 1450 W
• Újrahasznosított anyagból készült: 90% (papír és 

csomagolás)

Szerviz
• 2 év garancia

Műszaki adatok
• Szivattyúnyomás: 1 bar
• Főzési idő - 1 csésze: 30 mp
• Vízforralók: 1
• A víztartály űrtartalma: 1 L
• Max. csészemagasság: 150 mm
• Vezetékhossz: 0,8 m
• Frekvencia: 50 Hz
• Feszültség: 220–240 V

Tömeg és méretek
• A termék méretei (Szé x Mé x Ma): 107 x 352 x 

226 mm
• Készülék tömege: 2,26 kg
• A csomag méretei (Szé x Mé x Ma): 165 x 270 x 

390 mm
•
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