Hefte før salg for Norge (2018, August 31)
Avkalkingssett
• for SENSEO®-kaffemaskiner
• reduserer kalkavleiringer
• For enkel avkalking

CA6521/00

Alt du trenger for å få ro i sjelen i seks måneder
Avkalkingssett for alle SENSEO®-apparater
SENSEO®-avkalkingsmiddelet fjerner kalkbelegg fra SENSEO®-kaffemaskinen, slik at du kan nyte den gode SENSEO®kaffesmaken lenger. De nyskapende avkalkingsputene fanger opp kalkpartikler og forhindrer tilstopping.
Fordeler

Rask og enkel avkalking

• Avkalk regelmessig for å sikre riktig kaffetemperatur

• Praktisk flaske med åpne/lukke-funksjon for enkel oppbevaring
• Enklere enn noen gang! Du trenger ikke røre om!
• Ferdigblandet væske for enkel avkalking

• Flytende avkalkingsmiddel utviklet for Senseo-maskiner
• Perfekt konsentrasjon for å få optimale avkalkingsresultater

Lengre levetid

Optimal kaffesmak
• Med ren intern krets sikres perfekt kaffevolum
• Flytende avkalkingsmiddel fjerner kalkbelegg

Funksjoner
Utviklet for Senseo

Enklere enn noen gang!

Dette Senseo-avkalkingsmiddelet er spesielt utviklet for Senseo-apparater.
Bruk bare godkjent Senseo-avkalkingsmiddel. Eddik og andre avkalkingsmidler
kan skade maskinen.

Senseo-avkalkingsmiddelet leveres med en tydelig brukerveiledning som
forteller deg hvordan du avkalker på en rask, enkel og trygg måte.

Optimal kaffesmak

Regelmessig avkalking

Ved regelmessig avkalking med Senseo avkalkingsmiddel: sikrer du at du får
maksimalt koppvolum, sikrer du at du får optimal kaffetemperatur, unngår du
at kalkavleiringer tetter igjen Senseo-apparatet, forlenger du Senseo-maskinens
levetiden

Avkalk Senseo-apparatet minst hver tredje måned for å holde apparatet i god
stand og sikre at kaffen alltid smaker best mulig.

spesifikasjoner
Vær oppmerksom på at dette er et hefte før salg. Innholdet i heftet representerer den kunnskapen vi har per dags dato og landet nevnt ovenfor. Innholdet i dette heftet kan endres uten
varsel. Philips påtar seg ikke noe erstatningsansvar når det gjelder innholdet i dette heftet.

Opprinnelsesland
Produsert i

Ingredienser

Tyskland

Innhold

Tekniske spesifikasjoner
Kapasitet

100 % sitronsyre. Optimal
konsentrasjon for Senseo-apparater
2 x flasker avkalkingsmiddel,
2 x avkalkingsputer

250 ml
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