
Recarga do filtro de
água

 
Mesmo que CA6702/00

Prolonga a vida útil da máquina

Protege contra o calcário

 
CA6702/10

A melhor água para um café mais saboroso
Água acabada de filtrar assegura um aroma intenso

A inovadora recarga do filtro de água BRITA INTENZA+ foi desenvolvida

especialmente para proteger a sua valiosa máquina de café Espresso Saeco da

Philips contra o calcário. Esta filtra a água, intensificando o aroma e o sabor puro

do seu café.

Café com aroma intenso

Regulações ajustáveis do filtro de água

Água acabada de filtrar para café com um aroma mais rico

Protecção fiável da máquina

Processo de preparação mais eficiente

Protege o seu sistema contra a acumulação de calcário

Utilize apenas consumíveis da Philips

Prolongamento da vida útil

Água mais limpa prolonga a vida útil da sua máquina de café

Pronto a utilizar

Sistema Click&Go

Substituir a cada 2 meses
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Destaques

Filtro de água ajustável

As regulações do filtro de água podem ser

ajustadas à dureza da sua água. Basta rodar o

anel de regulação no filtro de água Intenza+.

Regule-o para A para zonas de água macia, B

para zonas de dureza média da água

(predefinição de fábrica) ou C para zonas de

água dura. Isto assegurará a protecção ideal

contra o calcário e o melhor sabor.

Água acabada de filtrar

A água é um ingrediente crucial de qualquer

café - por isso, para obter o sabor perfeito, é

melhor filtrar a água profissionalmente. É por

esse motivo que todas as máquinas de café

Espresso da Saeco podem ser equipadas

opcionalmente com o filtro de água inovador

INTENZA+, que desenvolvemos em

cooperação com a BRITA, a empresa líder

mundial em filtros de água para uso

doméstico. Basta defini-lo para o nível de

dureza na sua área de residência e a sua

tecnologia sofisticada trata do resto. O

resultado? Água em condições ideais para um

café expresso com o aroma mais intenso.

Processo de preparação eficiente

O filtro de água assegura uma temperatura de

preparação constante e uma pressão uniforme

durante o processo de preparação, melhorando

o desempenho da sua máquina de café.

Protege o seu sistema

O filtro de água INTENZA+ ajuda-o a proteger

a sua máquina contra a acumulação de

calcário da água canalizada, que afecta o

sabor e o aroma do seu café.

Água mais limpa para a sua máquina

O filtro de água prolonga a duração da sua

máquina de café, assegurando que pode

desfrutar do café com o melhor sabor, durante

mais tempo.

Sistema Click&Go

A recarga do filtro de água encaixa facilmente

no depósito de água e está pronta a usar em

menos de 30 segundos.

Substituir a cada 2 meses

Uma mudança regular da recarga é importante

para obter o café com o melhor sabor e para a

protecção contínua da sua máquina de café.

Substitua a recarga a cada dois meses.

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.
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Especificações

Especificações técnicas

Inclui: 1 recarga do filtro de água

Peso e dimensões

Dimensões do produto (LxPxA): 40 x 70 x

60 mm

Peso do produto: 0,118 kg
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