
 

Таблетки за

обезмасляване

 
Идентично на CA6704/60

6 използвания – използвайте

ежемесечно

удължават живота на машината

Приготвя кафе с по-добър вкус

 

CA6704/10

Приготвя кафе с по-добър вкус
Пазете машината чиста

Насладете се на вкуса на прясно кафе, а не на вкуса на остатъци от смляно кафе! С

таблетките за отстраняване на масло от кафе можете да отстраните остатъците от

маслото и смазката от модула за приготвяне на вашата машина и да сте сигурни, че винаги

имате прясно кафе.

Сензационно кафе

Поддържа вкуса на кафето за дълго време

Ефективна защита на вашата еспресо машина

Предпазва еспресо машините от запушване с остатъци от кафе

Удължава живота на машината

Редовното почистване удължава живота на еспресо машината

Надеждна защита на машината

Използвайте само консумативи на Philips



Таблетки за обезмасляване CA6704/10

Акценти Спецификации

Поддържа вкуса на кафето

Редовната поддръжка гарантира най-добрия вкус и

аромат от вашата машина за еспресо Philips и Saeco.

Предпазва машините за еспресо

Таблетките ни за обезмасляване отстраняват

кафееното масло и поддържат ефективната работа

на кафемашината за най-добри резултати.

Препоръчително е да изпълнявате този цикъл

веднъж месечно.

Редовно почистване

Удължете живота на вашата еспресо машина и се

наслаждавайте на максималните й възможности. За да

гарантирате нейната идеална работа с течение на

времето, почиствайте машината всеки месец или

след всеки 500 чаши кафе.

Оригинални Philips

Използвайте само консумативи на Philips, за да сте

сигурни, че машината ще работи безпроблемно за по-

дълго време. Консумативите на Philips са

единствените препоръчителни консумативи за

машини Philips и Saeco.

 

Страна на произход

Произведено в: Германия

Технически данни

Включва: 6 таблетки за обезмасляване

Тегло и размери

Тегло на продукта: 0,1 кг

Количество: 6 таблетки от по 1,6 гр
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