
 

 

SENSEO® Up
Kávovar pro kávové 
kapsle

• Kompaktní velikost
• Červená Monza
• Funkce výběru síly
• Přímé spuštění

HD7880/80
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vůbec nejkompaktnějším kávovarem SENSEO®

bohaťte si chvíle s kávou pomocí malého kávovaru SENSEO® Up na kapsle, který se 
adno používá a je ověnčený cenami. Jeho maximálně kompaktní design umožňuje připravit 
iným stisknutím tlačítka silnou kávu z menšího množství vody nebo slabší z většího.

Vždy lahodný šálek kávy
• Lahodná kávová crema jako důkaz kvality značky SENSEO®

• Jedinečný systém přípravy k dosažení optimální chuti a teploty
• Kávovar je testován více než 10 000krát, aby byla zajištěna konzistentní kvalita.

Různé druhy kávy pro každou příležitost
• Vyberte si ze 2 receptů: silné ristretto nebo slabší lungo
• Různé druhy směsí a příchutí kávy pro různé chuti

Rychlá a snadná obsluha
• Přímý start umožňuje zapnout kávovar a vařit kávu jediným dotykem.
• Přímé automatické vypnutí šetří energii a zaručuje bezpečnost
• Odnímatelná nádobka na odkapávání se přizpůsobí vašemu oblíbenému šálku
• Kontrolka odvápnění vám připomene, kdy je třeba odstranit vodní kámen

Kompaktní a elegantní design
• Kompaktní a elegantní design pro vyjádření osobního stylu



 Funkce výběru síly

Připravte si oblíbený šálek kávy pomocí nastavení síly 
a intenzity chuti. Díky funkci pro výběr síly na 
kávovaru SENSEO® si můžete vybrat krátkou silnou 
nebo jemnou dlouhou kávu.

Okamžité automatické vypnutí

Kávovar SENSEO® se automaticky vypne po 
dokončení přípravy a umožní vám tak ušetřit energii.

Přímé spuštění

Funkce přímého spuštění umožňuje zapnout kávovar 
SENSEO® a připravit kávu jedním stisknutím tlačítka.

Odnímatelná nádobka na odkapávání

Přidáním nebo odebráním nádobky na odkapávání 
můžete upravit kávovar Philips SENSEO® na velikost 
svého oblíbeného šálku nebo hrnku.
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Specifikace
Povrchová úprava
• Materiál bojleru: Kov a polyamid plněný sklem
• Materiál odkapávacího podstavce: Plastový
• Materiál hlavního těla: Plastový
• Materiál trysky: Plastový
• Materiál nádržky na vodu: Plastový

Země původu
• Vyrobeno v: Polsko

Obecné specifikace
• Kávové nápoje: Cafè Créme
• Vhodné pro: Kávové kapsle SENSEO®

• Počet najednou připravovaných šálků: 1
• Nastavení síly kávy: 2
• Speciální funkce: Nádržka na vodu se snadným 

otevíráním
• Nastavení přizpůsobená nápoji: Nastavitelná síla 

kávy, Funkce Memo velikosti šálku
• Snadné použití a pohodlí: Přímé spuštění, 

Odnímatelná nádobka na odkapávání, Zastavení 
přípravy, Automatické vypnutí

• Snadné čištění a údržba: Ukazatel odstranění 
vodního kamene, Jednotlivé části lze mýt v myčce

Design
• Barva: Červená Monza

Podpora udržitelného rozvoje
• Spotřeba elektrické energie v pohotovostním 

režimu: 0,22 W
• Spotřeba elektrické energie při přípravě kávy: 

1450 W
• Vyrobeno z recyklovaných materiálů: 90 % (papír a 

obaly)

Servis
• 2letá záruka: Ano

Technické údaje
• Tlak čerpadla: 1 bar
• Doba přípravy jednoho šálku: 30 s
• Bojlery: 1
• Objem nádržky na vodu: 1 L
• Max. výška šálku: 150 mm
• Délka kabelu: 0,8 m
• Frekvence: 50 Hz
• Napětí: 220–240 V

Hmotnost a rozměry
• Rozměry výrobku (Š x H x V): 

107 x 352 x 226 mm
• Hmotnost výrobku: 2,26 kg
• Rozměry balení (ŠxHxV: 165 x 270 x 390 mm
•
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