
 

Препарат за премахване на

накип от машини за еспресо

 
Същото като CA6700/00

1 цикъл на декалциране

удължават живота на машината

Подобрява вкуса на кафето

 

CA6700/10 Отстранява котления камък и удължава

живота на машината

Редовното почистване на еспресо машината от накип е от съществено значение, за да сте

сигурни, че ще продължи да работи по най-добрия начин и ще Ви осигури кафе с най-добър

вкус по всяко време. Това специално средство за декалциране на еспресо машини

отстранява котления камък.

За дълготрайна машина за еспресо

Перфектно декалциране за дълготраен живот на машината

Предпазва машината от натрупване на накип

Одобрено от Philips решение за премахване на накип

Сензационно кафе

Поддържа вкуса на кафето за дълго време

Гарантира правилната температура на кафето за подобрен вкус

Надеждна защита на машината

Използвайте само консумативи на Philips



Препарат за премахване на накип от машини за еспресо CA6700/10

Акценти Спецификации

Идеално премахване на накип

Препаратът за премахване на накип на Philips

почиства идеално всички водни вериги на вашата

еспресо машина.

Предпазва от наслагвания на варовик

Варовикът е естествена част от водата, с която

работи машината. Този специален декалциатор

предпазва машината ви от натрупване на варовик,

който се отразява на производителността и вкуса.

Той е високоефективен, безопасен и лесен за

използване.

Одобрено от Philips

Изключителната формула на препарата за премахване

на накип на еспресо машини Philips гарантира пълно

премахване на накип, без да поврежда деликатните

компоненти на машината.

Поддържа вкуса на кафето

Редовната поддръжка гарантира най-добрия вкус и

аромат от вашата машина за еспресо Philips и Saeco.

Температурата на кафето е идеална

Декалциаторът премахва наслагвания на варовик във

водния цикъл, който абсорбира горещина от бойлера,

с което намалява температурата на кафето ви.

Оригинални Philips

Използвайте само консумативи на Philips, за да сте

сигурни, че машината ще работи безпроблемно за по-

дълго време. Консумативите на Philips са

единствените препоръчителни консумативи за

машини Philips и Saeco.

Страна на произход

Произведено в: Германия

Технически данни

Включва: 1 бутилка от 250 мл за 1 цикъл на

декалциране

Тегло и размери

Количество: 250 мл разтвор за премахване на накип
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