
 

Afkalkningsmiddel
til espressomaskiner

 
Samme som CA6701/00

2 afkalkningscyklusser

Forlæng apparatets levetid

Forbedrer kaffesmagen

 

CA6700/22

Fjern kalk, og forlæng

maskinens levetid

Regelmæssig afkalkning af din espressomaskine er afgørende for, at den bliver

ved med at fungere optimalt og giver dig den bedste kaffesmag til enhver tid.

Denne særlige espressomaskineafkalker fjerner kalk fra din maskine.

Giver et langtidsholdbart espressoapparat

Perfekt afkalkning medfører længere levetid for maskinen

Beskytter systemet mod kalkaflejringer

Afkalkningsopløsning godkendt af Philips

Sensationel kaffekvalitet

Fastholder kaffens smag over tid

Sikrer, at kaffens temperatur er korrekt for at opnå forbedret smag

Pålidelig beskyttelse af maskinen

Brug kun Philips-forbrugsvarer



Afkalkningsmiddel til espressomaskiner CA6700/22

Vigtigste nyheder Specifikationer

Perfekt afkalkning

Philips-afkalkeren rengør hele vandkredsløbet i

din espressomaskine.

Beskyttet mod kalkaflejringer

Kalkaflejringer er en naturlig del af det vand,

der bruges til kaffemaskinen. Denne særlige

afkalker beskytter maskinen mod ophobning af

kalk, som påvirker ydeevne og smag.

Afkalkeren er utrolig effektiv, sikker og nem at

bruge.

Afkalkning godkendt af Philips

Den unikke formel bag afkalkeren til Philips-

espressomaskiner sikrer grundig afkalkning

uden beskadigelse af de følsomme dele inden

i apparatet.

Bevar kaffesmagen

Regelmæssig vedligeholdelse sikrer den

bedste smag og aroma fra Philips- og Saeco-

espressomaskinen.

Kaffetemperaturen er perfekt

Afkalkeren fjerner kalkaflejringer i

vandkredsløbet, der ellers ville optage varme

fra vandkogeren og derfor sænke kaffens

temperatur.

Philips Original

Brug kun Philips-forbrugsvarer for at sikre, at

maskinen kører problemfrit i længere tid.

Philips-forbrugsvarer er de eneste anbefalede

forbrugsvarer til Philips- og Saeco-maskiner.

Oprindelsesland

Fremstillet i: Tyskland

Tekniske specifikationer

Omfatter: 2 flasker med 250 ml til to

afkalkningscyklusser

Vægt og dimensioner

Produktets mål (B x D x H): 66 x 80 x 169 mm

Produktets vægt: 0,5 kg

Mængde: 500 ml afkalkningsopløsning
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