
Vedensuodatuspatruuna

 
Sama kuin CA6702/00

Pidennä laitteen käyttöikää

Suojaa kalkkikertymiltä

 
CA6702/10

Maukkaampaa kahvia parhaasta vedestä
Raikas suodatettu vesi takaa voimakkaan aromin

Innovatiivinen BRITA INTENZA+ -vedensuodatuspatruuna on suunniteltu erityisesti

suojaamaan Philips Saeco -espressokeitintäsi kalkkikertymiltä. Se suodattaa

veden ja vahvistaa kahvin herkullista aromia.

Voimakas kahvin aromi

Säädettävät vedensuodatinasetukset

Raikas suodatettu vesi takaa voimakkaamman aromin

Luotettavaa suojausta

Tehokkaampi kahvinsuodatus

Suojaa järjestelmää kalkkeutumiselta

Käytä vain Philipsin omia kulutustarvikkeita

Pidempi käyttöikä

Puhtaampi vesi pidentää espressokeittimesi käyttöikää

Käyttövalmis

Click & Go -järjestelmä

Vaihda 2 kuukauden välein



Vedensuodatuspatruuna CA6702/10

Kohokohdat

Säädettävät vedensuodattimet

Vedensuodattimen asetukset ovat

säädettävissä käytettävän veden kovuuden

mukaan. Käännä vain Intenza+-

vedensuodattimen säätörengas asentoon A,

jos vesi on pehmeää, asentoon B, jos vesi on

keskikovaa (oletusasetus) tai asentoon C, jos

vesi on kovaa. Suodatin suojaa keitintä

kalkkikertymiltä ja takaa parhaan kahvimaun.

Raikas suodatettu vesi

Vesi on espresson tärkeimpiä ainesosia, joten

se kannattaa suodattaa ammattimaisesti.

Saeco-espressokeittimiin voidaan asentaa

lisävarusteena innovatiivinen INTENZA+-

vedensuodatin. Suodatin on suunniteltu

yhteistyössä BRITA-tuotemerkin kanssa, joka

on markkinoiden johtava vedensuodatinten

valmistaja. Sinun tarvitsee vain määrittää

käytettävän veden kovuustaso ja suodattimen

edistyksellinen tekniikka hoitaa loput. Saat

juuri oikeanlaista vettä espressoon, joka on

täynnä makua.

Tehokas kahvinsuodatus

Vedensuodatin pitää

kahvinsuodatuslämpötilan ja -paineen

samana koko suodatusvaiheen ajan ja

parantaa näin espressokeittimen suorituskykyä.

Suojaa järjestelmää

INTENZA+-vedensuodatin suojaa keitintäsi

hanaveden aiheuttamilta kalkkikertymiltä, jotka

vaikuttavat kahvin makuun.

Puhtaampaa vettä laitteellesi

Vedensuodatin pidentää espressokeittimesi

käyttöikää ja takaa pitkäkestoisen

kahvinautinnon.

Click & Go -järjestelmä

Vedensuodatuspatruuna on helppo kiinnittää

vesisäiliöön ja on käyttövalmis 30 sekunnissa.

Vaihda 2 kuukauden välein

Vaihda patruuna säännöllisesti kahden

kuukauden välein, jotta kahvin maku pysyy

parhaana mahdollisena ja keittimesi

suojattuna.

Philips Original

Varmista laitteesi pitkä käyttöikä, käyttämällä

vain Philipsin omia kulutustarvikkeita. Philipsin

kulutustavarat ovat ainoita Philips- ja Saeco-

laitteille suositeltavia kulutustavaroita.
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Tekniset tiedot

Tekniset tiedot

Sisältö:: 1 vedensuodatuspatruuna

Paino ja mitat

Tuotteen mitat (L x S x K): 40 x 70 x 60 mm

Tuotteen paino: 0,118 kg
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