
 

Anticalcário para
máquina de café

 
Mesmo que CA6700/00

1 ciclo de descalcificação

Prolonga a vida útil da máquina

Melhora o sabor do café

 

CA6700/10 Remova o calcário e prolongue

a vida útil da sua máquina

Descalcificar a sua máquina de café regularmente é essencial para se certificar de

que mantém o melhor desempenho e lhe oferece o melhor sabor em todos os

momentos. Este anticalcário especial para máquinas de café expresso remove o

calcário da sua máquina.

Para uma máquina de café de longa duração

Descalcificação perfeita para uma vida útil da máquina prolongada

Protege o seu sistema contra a formação de calcário

Solução de descalcificação aprovada pela Philips

Qualidade sensacional do café

Mantém o sabor do café durante mais tempo

Garante que a temperatura do café é adequada para um melhor sabor

Protecção fiável da máquina

Utilize apenas consumíveis da Philips



Anticalcário para máquina de café CA6700/10

Destaques Especificações

Descalcificação perfeita

O anticalcário Philips limpa todos os circuitos

de água na sua máquina de café expresso.

Protegido contra o calcário

O calcário é uma parte natural da água

utilizada para o funcionamento da máquina.

Este anticalcário especial protege o seu

aparelho da acumulação de calcário que

afecta o desempenho e o aroma. Este é

altamente eficaz, seguro e fácil de utilizar.

Descalcificação aprovada pela Philips

A fórmula exclusiva do anticalcário para

máquinas de café Espresso da Philips

assegura uma descalcificação profunda sem

danificar as peças delicadas no interior do seu

aparelho.

Mantém o sabor do café

A manutenção regular assegura um sabor e

aroma melhores com a sua máquina de café

Espresso Philips e Saeco.

A temperatura do café é adequada

O anticalcário remove os resíduos de calcário

no circuito da água que iriam absorver calor da

caldeira, diminuindo assim a temperatura do

seu café.

Original da Philips

Utilize apenas consumíveis da Philips para

certificar-se de que a sua máquina funciona

normalmente durante mais tempo. Os

consumíveis da Philips são os únicos

consumíveis recomendados para as máquinas

Philips e Saeco.

País de origem

Fabricada na: Alemanha

Especificações técnicas

Inclui: 1 embalagem de 250 ml para um ciclo

de descalcificação

Peso e dimensões

Quantidade: 250 ml de solução de

descalcificação

 

 

© 2019 Koninklijke Philips N.V.

Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão

sujeitas a alterações sem aviso

prévio. As marcas comerciais são

propriedade de Koninklijke Philips

N.V. ou dos respectivos detentores.

Data de publicação

2019‑03‑27

Versão: 1.6.1

EAN: 08 71010 38187 48

www.philips.com

http://www.philips.com/

