Pre-salesfolder voor België (2018, april 29)
Zakjes schoonmaakpoeder voor het melkdoorloopsysteem
• Hetzelfde als CA6705/60
• Voor 6x gebruiken - gebruik maandelijks
• Verleng de levensduur van uw machine
• Zet betere koffie

CA6705/10

Zet betere cappuccino
Houdt het melkdoorloopsysteem hygiënisch schoon
Met het schoonmaakpoeder voor het Philips-melkdoorloopsysteem kunt u uw espressomachine of melkopschuimer reinigen. Alle
melkrestjes worden van alle componenten verwijderd. Het wordt aanbevolen deze cyclus elke maand uit te voeren.
Voordelen

Sensationele melkschuimkwaliteit
• Verbeter de smaak van uw koffiespecialiteit

• Regelmatige reiniging verlengt de levensduur van
melkopschuimonderdelen

Effectieve bescherming van uw espressomachine

Betrouwbare machinebescherming

• Beschermt het melkdoorloopsysteem tegen verstopping door
melkrestjes

• Gebruik alleen Philips-producten

Langere levensduur

Kenmerken
Perfecte koffiesmaak

Verlengt de levensduur van uw machine

Dankzij het Milk Circuit Cleaner-reinigingsmiddel kunt u melkresten die de
melksmaak kunnen beïnvloeden effectief verwijderen.

Regelmatig reinigen verlengt de levensduur van alle melkopschuimonderdelen.
Philips Original

Beschermt het melkdoorloopsysteem

Beschermt het melkdoorloopsysteem tegen verstopping door melkrestjes

Gebruik alleen Philips-producten om ervoor te zorgen dat uw apparaat goed
werkt en langer meegaat. Philips-producten zijn de enige aanbevolen
verbruiksartikelen voor Philips- en Saeco-machines.

Specificaties
Dit is een pre-salesfolder. De inhoud van deze folder geeft de informatie weer voor zover bekend op de datum en voor het land hierboven genoemd. De inhoud van deze folder kan
zonder kennisgeving worden gewijzigd. Philips aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van deze folder.

Land van herkomst
Geproduceerd in

Duitsland

Binnendoos
Aantal consumentenverpakkingen
Lengte
Breedte
Hoogte
Brutogewicht
GTIN/EAN

Technische specificaties
Inclusief

6 zakjes schoonmaakpoeder voor het
melkdoorloopsysteem

Gewicht en afmetingen
Productgewicht
Hoeveelheid

0,1 kg
6 tabletten van 1,6 g

Lengte
Breedte
Hoogte
Brutogewicht
EAN
Aantal consumentenverpakkingen

13,70 cm
7,50 cm
1,50 cm
0,02 kg
0,03 kg
08710103818977
1
DE
340220
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15,30 cm
13,00 cm
14,10 cm
0,56 kg
28710103818971

Omdoos

Afmetingen van de verpakking
Hoogte
Breedte
Diepte
Nettogewicht
Brutogewicht
EAN
Aantal producten
Land van herkomst
Harmonised Systemscode

16

16,10 cm
14,20 cm
15,50 cm
0,63 kg
18710103818974
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