
 

Tablete za odstranjevanje
kavnega olja

 
Enako kot CA6704/60

Za 6 uporab – uporabljajte
mesečno

Podaljša življenjsko dobo
aparata

Uživajte v okusnejši kavi

 

CA6704/10

Uživajte v okusnejši kavi
Pripravljajte kavo v čistem aparatu

Uživajte v vedno sveži kavi in pozabite na okus ostankov zmletih zrn. S tabletami

za odstranjevanje kavnega olja lahko odstranite ostanke kavnega olja in maščobe

s kuhalne enote kavnega aparata in tako zagotovite, da bo pripravljena kava

vedno svežega okusa.

Izjemna kakovost kave

Ohranja okus kave

Učinkovita zaščita espresso kavnega aparata

Preprečuje zamašitev espresso kavnega aparata zaradi ostankov kave

Podaljšuje življenjsko dobo

Z rednim čiščenjem podaljšate življenjsko dobo espresso kavnega aparata

Zanesljiva zaščita aparata

Uporabljajte samo potrošni material znamke Philips



Tablete za odstranjevanje kavnega olja CA6704/10

Značilnosti Specifikacije

Ohranite odličen okus kave

Z rednim vzdrževanjem espresso kavnih

aparatov Philips in Saeco zagotavljate najboljši

okus in aromo kave.

Za zaščito espresso kavnih aparatov

Naše tablete za odstranjevanje kavnega olja

odstranjujejo ostanke kavnega olja in hkrati

zagotavlja učinkovito delovanje espresso

kavnega aparata ter s tem najboljše rezultate.

Priporočamo, da cikel izvedete vsaj enkrat

mesečno.

Redno čiščenje

Podaljšajte življenjsko dobo espresso kavnega

aparata, da v celoti izkoristite njegove

zmogljivosti. Da bo aparat ves čas brezhibno

deloval, ga očistite vsak mesec ali po 500

skodelicah kave.

Originalna oprema Philips

Uporabljajte samo potrošni material znamke

Philips, da bo vaš aparat učinkovito deloval

dlje časa. Potrošni material Philips je edini

priporočeni potrošni material za aparate Philips

in Saeco.

Država porekla

Izdelano na: Nemčija

Tehnične specifikacije

Vsebina: 6 tablet za odstranjevanje kavnega

olja

Teža in dimenzije

Teža izdelka: 0,1 kg

Količina: 6 tablet po 1,6 g
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