
 

 

SENSEO® Up
Kapsulový kávovar

• Kompaktná veľkosť
• Červená Monza
• Funkcia výberu intenzity
• Priame spustenie
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ahodná silná káva stlačením jedného tlačidla

najkompaktnejším prístrojom z radu SENSEO®

ohaťte svoje zážitky strávené s kávou s odborníkmi uznávaným, rozmerovo malým a ľahko 
ládateľným kapsulovým kávovarom SENSEO® Up. Aj napriek svojmu dokonale kompaktnému 
ajnu dokáže stlačením jediného tlačidla pripraviť lahodnú malú silnú alebo veľkú slabšiu kávu.

Vždy šálka lahodnej kávy
• Vrstva lahodnej kávovej peny ako dôkaz kvality SENSEO®

• Jedinečný systém varenia kávy pre optimálnu chuť a teplotu
• Zariadenie je testované viac než 10 000-krát, aby sa zaistila konzistentná kvalita.

Rôzne druhy kávy pre každú príležitosť
• Vyberte si z 2 receptúr: malá silná káva alebo jemná veľká káva
• Rozmanité druhy a príchute kávy pre rôzne chute

Rýchla a jednoduchá obsluha
• Vďaka priamemu spusteniu môžete zapnúť kávovar a pripraviť kávu stlačením jediného tlačidla
• Priame automatické vypnutie šetrí energiu a zvyšuje bezpečnosť
• Odnímateľný podnos na odkvapkávanie sa prispôsobí vašej obľúbenej šálke
• Svetelný indikátor odstraňovania vodného kameňa vás upozorní, keď je nutné odstrániť vodný 

kameň

Kompaktný a elegantný dizajn
• Kompaktný a elegantný dizajn pre váš osobný štýl



 Funkcia výberu intenzity

Pripravte si šálku svojej obľúbenej kávy nastavením 
jej intenzity podľa vlastnej chuti. Vďaka funkcii 
výberu intenzity na vašom kávovare SENSEO® si 
môžete vybrať malú silnú alebo veľkú jemnú kávu.

Okamžité automatické vypnutie

Váš kávovar SENSEO® sa hneď po príprave nápoja 
automaticky vypne, čím vám pomáha šetriť energiu.

Priame spustenie

Funkcia priameho spustenia umožňuje zapnúť 
kávovar SENSEO® a pripraviť si kávu stlačením 
jedného tlačidla.

Odnímateľný podnos na odkvapkávanie

Pripojením alebo odpojením podnosu na 
odkvapkávanie môžete kávovar Philips SENSEO® 
prispôsobiť svojej obľúbenej šálke alebo hrnčeku.
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Technické údaje
Povrchová úprava
• Materiál varnej jednotky: Kov a polyamid plnený 

sklom
• Materiál podnosu na odkvapkávanie: Plast
• Materiál hlavnej časti: Plast
• Materiál výlevky: Plast
• Materiál nádoby na vodu: Plast

Krajina pôvodu
• Krajina pôvodu: Poľsko

Všeobecné špecifikácie
• Kávové nápoje: Cafè Créme
• Vhodné pre: Kávové kapsuly SENSEO®

• Šálok naraz:: 1
• Nastavenia intenzity kávy: 2
• Špeciálne funkcie: Ľahko otvárateľná nádoba na 

vodu
• Prispôsobenie podľa nápoja: Nastaviteľná intenzita 

kávy, Pamäťová funkcia uloženia objemu šálky
• Ľahké použitie a pohodlie: Priame spustenie, 

Odnímateľný podnos na odkvapkávanie, Vypnutie 
varenia, Automatické vypnutie

• Ľahké čistenie a údržba: Indikátor odstránenia 
vodného kameňa, Časti umývateľné v umývačke 
riadu

Dizajn
• Farba: Červená Monza

Udržateľnosť
• Spotreba energie v pohotovostnom režime: 

0,22 W
• Spotreba energie pri varení kávy: 1450 W
• Vyrobené z recyklovaných materiálov: 90 % 

(dokumenty a balenie)

Servis
• Dvojročná záruka

Technické špecifikácie
• Tlak čerpadla: 1 bar
• Čas varenia jednej šálky: 30 sekundy
• Ohrievače vody: 1
• Kapacita nádoby na vodu: 1 l
• Max. výška šálky: 150 mm
• Dĺžka kábla: 0,8 m
• Frekvencia: 50 Hz
• Napätie: 220 - 240 V

Hmotnosť a rozmery
• Rozmery produktu (Š x H x V): 107 x 352 x 

226 mm
• Hmotnosť produktu: 2,26 kg
• Rozmery balenia (Š x H x V): 165 x 270 x 390 mm
•
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