
 

 

SENSEO® Up+
Kaffepudemaskine

• Kompakt størrelse
• Sort
• kaffehukommelsesfunktion
• Direkte start
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L
M
Gø
SE
lille
ækker, stærk kaffe med et tryk på en knap
ed den mest kompakte SENSEO® nogensinde
r dine kaffestunder endnu bedre med den lille og brugervenlige, prisbelønnede 

NSEO® Up-kaffemaskine. Det mest kompakte design nogensinde tilbyder en kraftig 
 eller mild stor kop kaffe med et tryk på en knap og husker din foretrukne kaffestyrke.

Altid en lækker kop kaffe
• Lækker kaffe med cremalag som bevis på SENSEO®-kvalitet
• Enestående bryggesystem giver optimal smag og temperatur
• Maskinen er testet mere end 10.000 gange for at sikre en ensartet kvalitet

Kaffevarianter til enhver lejlighed
• Personlig kaffehukommelse til at huske den kaffe, du elsker
• Vælg mellem 2 opskrifter: Kraftig lille eller mild stor kop kaffe

Hurtig og nem betjening
• Direkte start tænder for kaffemaskinen og begynder at brygge kaffe med et tryk på kun én knap
• Omgående automatisk slukning sparer energi og giver sikkerhed
• Aftagelig drypbakke, som passer til din foretrukne kop
• Afkalkningsindikatoren minder dig, hvornår det er tid til at afkalke



 Styrkevalgfunktion

Tilbered din yndlingskaffe ved at justere på styrke og 
smagsintensitet. Med styrkevælgerfunktionen på din 
SENSEO® kan du vælge mellem en lille kop stærk og 
en stor kop mild kaffe.

Omgående automatisk slukning

Din SENSEO®-kaffemaskine slukker automatisk lige 
efter brygningen, så du kan spare på energien.

Direkte start

Direkte start-funktionen giver dig mulighed for at 
tænde for din SENSEO®-kaffemaskine og brygge din 
kaffe med et tryk på kun én knap.

Personlig kaffehukommelse

Du kan programmere kaffemaskinen til at brygge den 
mængde kaffe, du foretrækker, og justere 
kaffemængden op til 145 ml. Føl dig fri til at 
eksperimentere og find ud af, hvad du bedst kan lide.

Aftagelig drypbakke

Ved at tilføje eller fjerne drypbakken kan du tilpasse 
din SENSEO®-kaffemaskine til størrelsen på din 
foretrukne kop eller krus.
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Specifikationer
Oprindelsesland
• Fremstillet i: Polen

Generelle specifikationer
• Kaffedrikke: Café Crème
• Velegnet til: SENSEO®-kaffepuder
• Kopper ad gangen: 1
• Kaffestyrkekontrol: 2
• Specielle funktioner: Nem åbning af vandtank
• Tilpasning pr. drik: Kopdosering med 

hukommelsesfunktion, Justerbar kaffestyrke
• Brugervenlighed og komfort: Direkte start, 

Aftagelig drypbakke, Bryggestop, Auto-sluk
• Nem rengøring og vedligeholdelse: Indikator for 

afkalkning, Dele, der tåler opvaskemaskine

Overflade
• Materiale vandkoger: Metal- og glasfyldt polyamid
• Materiale drypbakke: Metal
• Materiale: basisenhed: Rustfrit stål og plastic
• Udløbstudens materiale: Rustfrit stål
• Materiale: vandtank: Plastik

Design
• Farve: Sort

Bæredygtighed
• Strømforbrug standby: 0,22 W
• Strømforbrug brygning: 1450 W
• Fremstillet af genbrugsmaterialer: 90 % (papir og 

emballage)

Service
• 2 års reklamationsret

Tekniske specifikationer
• Pumpetryk: 1 bar
• Bryggetid én kop: 30 sek.
• Vandkogere: 1
• Kapacitet: vandtank: 1 L
• Maks. kophøjde: 150 mm
• Ledningslængde: 0,8 m
• Frekvens: 50 Hz
• Spænding: 220 - 240 V

Vægt og dimensioner
• Produktets mål (B x D x H): 107 x 352 x 226 mm
• Produktets vægt: 2,26 kg
• Emballagens mål (B x D x H): 165 x 270 x 390 mm
•
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