
Препарат за премахване на

накип от машини за еспресо

 
за кафемашините за еспресо Saeco

1 цикъл на декалциране

намалява накипа

 
CA6700/00

Идеална млечна пяна за кафето ви
Специален препарат за декалциране на еспресо машини Saeco

Редовното почистване на еспресо машината от накип е жизнено важно за запазване на най-добрата й работа. Това

специално средство за декалциране на еспресо машини отстранява котления камък и предотвратява корозията, като

предпазва машината и удължава живота й.

Изключителна формула

За пълно, но безопасно и щадящо декалциране

Усъвършенствани над 25 години

Ефективна защита на вашата еспресо машина

Идеално почистване на водните вериги от накип

Предпазва машината от натрупване на накип

По-дълъг живот

Редовното почистване от накип удължава живота на машината и подобрява вкуса

Бързо и лесно декалциране

Най-добрата формула за лесно декалциране

Сензационно кафе

Поддържа вкуса на кафето за дълго време



Препарат за премахване на накип от машини за еспресо CA6700/00

Акценти Спецификации

Изключителна формула

Изключителната формула на препарата за

декалциране на еспресо машини Philips Saeco

гарантира пълно декалциране, без да поврежда

деликатните компоненти на машината.

Усъвършенствани над 25 години

Изпитана и одобрена от Saeco, създателят на

напълно автоматичната еспресо машина

Декалциране специално на еспресо машини

Препаратът за декалциране Philips Saeco почиства

идеално всички водни вериги на вашата еспресо

машина.

Намалява натрупването на накип

Варовикът е естествена съставка на водата, която

наливате в машината. Това специално средство за

декалциране предпазва машината от натрупването на

котлен камък, който влияе на нейната работа и на

вкуса на кафето. Препаратът е високоефективен,

безопасен и лесен за използване. За ефикасно

декалциране почиствайте накипа когато е

необходимо или след 250 чаши кафе, според

твърдостта на водата.

По-добър вкус и аромат

Редовната поддръжка гарантира най-добрия вкус и

аромат от вашата машина за еспресо Saeco.

Бързо и лесно декалциране

Специалният препарат Saeco за декалциране на

еспресо машини е придружен от ясни указания за

употреба, за да можете да почистите накипа бързо,

лесно и безопасно.

Страна на произход

Произведено в: Германия

Тегло и размери

Размери на продукта (ШxДxВ): 66 x 40 x 169 мм

Тегло на изделието: 0,25 кг

 

 

© 2019 Koninklijke Philips N.V.

Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят

без предупреждение. Търговските марки са

собственост на Koninklijke Philips N.V. или

на съответните си притежатели.

Дата на издаване 2019‑03‑12

Версия: 8.0.1

EAN: 08 71010 35601 80

www.philips.com

http://www.philips.com/

