
 

Odstranjevalec kamna za
espresso kavne aparate

 
Enako kot CA6700/00

1 cikel odstranjevanja vodnega
kamna

Podaljša življenjsko dobo
aparata

Izboljša okus kave

 

CA6700/10

Odstranite vodni kamen in podaljšajte

življenjsko dobo aparata

Redno odstranjevanje vodnega kamna iz espresso kavnega aparata je nujno, da

ta deluje brez težav in da lahko vedno uživate v okusni kavi. Ta posebni

odstranjevalec vodnega kamna za espresso kavne aparate odstranjuje vodni

kamen z vašega aparata.

Za dolgotrajno uporabo espresso kavnega aparata

Popolno odstranjevanje vodnega kamna za dolgo življenjsko dobo aparata

Preprečuje nabiranje vodnega kamna v sistemu

Rešitev za odstranjevanje vodnega kamna, ki jo je odobril Philips

Izjemna kakovost kave

Ohranja okus kave

Zagotavlja idealno temperaturo kave za bogatejši okus

Zanesljiva zaščita aparata

Uporabljajte samo potrošni material znamke Philips



Odstranjevalec kamna za espresso kavne aparate CA6700/10

Značilnosti Specifikacije

Popolno odstranjevanje vodnega kamna

Odstranjevalec vodnega kamna Philips očisti

vse krogotoke vode v espresso kavnem aparatu.

Zaščita pred vodnim kamnom

Vodni kamen je naravna sestavina vode, ki jo

uporablja aparat. Posebni odstranjevalec

vodnega kamna aparat ščiti pred nabiranjem

vodnega kamna, ki vpliva na delovanje in okus

kave. Je zelo učinkovit, varen in enostaven za

uporabo.

Sredstvo za odstranjevanje kamna, ki ga je

odobril Philips

Ekskluzivna formula odstranjevalca vodnega

kamna za espresso kavne aparate Philips

temeljito odstrani vodni kamen in ne

poškoduje občutljivih delov v aparatu.

Ohranite odličen okus kave

Z rednim vzdrževanjem espresso kavnih

aparatov Philips in Saeco zagotavljate najboljši

okus in aromo kave.

Ustrezna temperatura kave

Odstranjevalec vodnega kamna odstrani

ostanke vodnega kamna v vodnem ciklu, ki bi

absorbiral toploto iz grelnika in s tem znižal

temperaturo kave.

Originalna oprema Philips

Uporabljajte samo potrošni material znamke

Philips, da bo vaš aparat učinkovito deloval

dlje časa. Potrošni material Philips je edini

priporočeni potrošni material za aparate Philips

in Saeco.

Država porekla

Izdelano na: Nemčija

Tehnične specifikacije

Vsebina: 1 steklenička (250 ml) za en cikel

odstranjevanja vodnega kamna

Teža in dimenzije

Količina: Raztopina za odstranjevanje

vodnega kamna, 250 ml
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