
 

Espreso kavos aparato
kalkių šalinimo priemonė

 
Tas pats kaip CA6700/00

1 nuosėdų šalinimo ciklas

Ilgesnė aparato eksploatavimo
trukmė

Geresnis kavos skonis

 

CA6700/10

Pašalinkite kalkes ir pailginkite

aparato veikimo laiką

Būtina reguliariai nukalkinti espreso aparatą siekiant, kad jis veiktų geriausiai ir

kavos skonis visada būtų geriausias. Ši ypatinga espreso aparato nukalkinimo

priemonė pašalins kalkes iš aparato.

Ilgaamžiui espreso aparatui

Idealus nukalkinimas ilgesniam aparato veikimui

Apsaugo jūsų sistemą nuo kalkių nuosėdų

„Philips“ patvirtintas kalkių nuosėdų šalinimo tirpalas

Stulbinamos kokybės kava

Kava išlieka skani ilgą laiką

Užtikrina, kad kavos kokybė būtų tinkama geriausiam skoniui

Patikima aparato apsauga

Naudokite tik „Philips“ reikmenis



Espreso kavos aparato kalkių šalinimo priemonė CA6700/10

Ypatybės Specifikacijos

Puikus nukalkinimas

„Philips“ kalkių šalinimo priemonė išvalo visas

espreso kavos virimo aparato vandens

sistemas.

Apsaugo nuo kalkių nuosėdų

Kalkių nuosėdos yra įprasta vandens,

naudojamo prietaisui veikti, sudedamoji dalis.

Ši speciali kalkių šalinimo priemonė apsaugo

jūsų prietaisą nuo kalkių nuosėdų, kurios turi

įtakos veikimui ir skoniui. Ji labai veiksminga,

saugi ir lengvai naudojama.

„Philips“ patvirtintas kalkių nuosėdų

šalinimas

Išskirtinė „Philips“ espreso kavos aparato

kalkių šalinimo formulė – kruopštus kalkių

valymas nepažeidžiant trapių aparato viduje

esančių dalių.

Išlaikykite kavos skonį

Reguliari „Philips“ ir „Saeco“ espreso kavos

aparato priežiūra užtikrina geriausią skonį ir

aromatą.

Tinkama kavos temperatūra

Kalkių šalinimo priemonė šalina iš vandens

kontūro kalkių nuosėdas, kurios absorbuoja

kaitintuvo šilumą ir todėl sumažėja kavos

temperatūra.

„Philips Original“

Naudokite tik „Philips“ reikmenis, kad aparatas

ilgiau veiktų sklandžiai. „Philips“ reikmenys yra

vieninteliai „Philips“ ir „Saeco“ aparatams

rekomenduojami reikmenys.

Kilmės šalis

Pagaminta: Vokietija

Techniniai duomenys

Kerpa: Vienas 250 ml buteliukas vienam

nukalkinimo ciklui

Svoris ir matmenys

Kiekis: 250 ml kalkių šalinimo tirpalo
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