
 

Avkalkningsmedel
för espressomaskin

 
Samma som CA6701/00

Två avkalkningscykler

Förläng maskinens livslängd

Förbättrar kaffesmaken

 

CA6700/22

Ta bort kalk och förläng

maskinens livslängd

Det är viktigt att avkalka espressomaskinen regelbundet för att se till att den

fungerar optimalt och ger dig bästa möjliga kaffesmak när som helst. Det här

avkalkningsmedlet för espressomaskiner tar bort kalkavlagringar från maskinen.

En espressomaskin som håller länge

Perfekt avkalkning en längre livslängd

Skyddar systemet mot kalkavlagringar

Philips godkända avkalkningslösning

Sensationell kaffekvalitet

Bibehåller kaffets smak över tiden

Garanterar att kaffets temperatur är rätt för bättre smak

Tillförlitligt skydd för maskinen

Använd bara delar från Philips



Avkalkningsmedel för espressomaskin CA6700/22

Funktioner Specifikationer

Perfekt avkalkning

Philips avkalkare rengör alla vattenkretsar i

espressomaskinen.

Skyddade från kalkavlagringar

Kalkavlagringar är en naturlig del av vattnet

och därmed maskinens användning. Den här

speciella avkalkaren hjälper till att skydda

maskinen mot kalkavlagringar som påverkar

prestanda och smak. Avkalkaren är mycket

effektiv, säker och lätt att använda.

Philips godkända avkalkning

Den exklusiva sammansättningen i Philips

espressomaskin garanterar en noggrann

avkalkning som inte skadar de ömtåliga

delarna inuti apparaten.

Behålla kaffesmaken

Regelbundet underhåll garanterar den bästa

smaken och aromen med espressomaskinen

från Philips och Saeco.

Kaffets temperatur är rätt

Avkalkaren tar bort kalkavlagringar i vattnets

kretslopp som skulle absorbera värme från

pannan, och därför sänka kaffetemperaturen.

Philips Original

Använd bara delar från Philips om du vill att

bryggaren ska fungera problemfritt längre.

Delar från Philips är de enda rekommenderade

delarna för maskiner från Philips och Saeco.

Ursprungsland

Tillverkad i: Tyskland

Tekniska specifikationer

Inkluderar: Två flaskor på 250 ml, för två

avkalkningscykler

Vikt och mått

Produktens mått (B x D x H): 66 x 80 x

169 mm

Produktens vikt: 0,5 kg

Kvantitet: 500 ml avkalkningslösning
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