
 

Сашета препарат за почистване

на веригата за мляко

 
Същото като CA6705/60

6 използвания – използвайте

ежемесечно

удължават живота на машината

Приготвя кафе с по-добър вкус

 

CA6705/10
Приготвя капучино с по-добър вкус
Поддържа системата за мляко хигиенична и чиста

Препаратът Philips за почистване на системи за мляко почиства идеално системата за мляко

на еспресо машината, както и приставката за разпенване на мляко. Гарантира ефикасно

премахване на остатъците от мляко от всички части на машината. Препоръчително е да

изпълнявате този цикъл веднъж месечно.

Млечна пяна със сензационно качество

Подобрете вкуса на вашия кафе специалитет

Ефективна защита на вашата еспресо машина

Предпазва от запушване веригите за мляко

Удължава живота на машината

Редовното почистване удължава живота на частите за разпенване на мляко

Надеждна защита на машината

Използвайте само консумативи на Philips



Сашета препарат за почистване на веригата за мляко CA6705/10

Акценти Спецификации

Идеалният вкус на кафето

Благодарение на препарата за почистване на мляко

можете ефективно да премахвате остатъци от

мляко, които е вероятно да се отразят на вкуса на

млякото.

Предпазва веригите за мляко

Предпазва от запушване веригите за мляко

Удължава живота на машината

Редовното почистване удължава живота на всички

части за разпенване на мляко.

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 сашета препарат за почистване на

веригата за мляко

Тегло и размери

Тегло на продукта: 0,1 кг

Количество: 6 таблетки от по 1,6 гр
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