
Onderhoudsset

 
voor Saeco-espressomachines

2x ontkalker en 2x waterfilter

10x olieverwijdering en
onderhoudskit

 
CA6706/00

Alles wat u nodig hebt voor totale bescherming
Complete onderhoudskit voor de Saeco-espressomachine

Met deze onderhoudskit zorgt u dat uw Philips Saeco-espressoapparaat niet defect raakt, schoon blijft en

optimaal blijft functioneren. Ontworpen om het beste uit uw apparaat te halen.

Effectieve bescherming van uw espressomachine

Alles wat u nodig hebt om uw volledig automatische espressomachine te beschermen

Perfecte ontkalking van het waterleidingsysteem

Beschermt uw systeem tegen kalkvorming

BRITA INTENZA+Vers gefilterd water voor een rijker koffiearoma

Beschermt de espressomachine tegen verstopping met koffieresten

Langere levensduur

Schoner water verlengt de levensduur van uw espressomachine

Sensationele koffiekwaliteit

Koffiesmaak blijft behouden

Voordeelverpakking

Meer waarde voor uw geld (~30% korting)



Onderhoudsset CA6706/00

Kenmerken Specificaties

Alles wat u nodig hebt

Met de Saeco-onderhoudskit houdt u uw

Saeco-espressomachine met gemak in

topconditie.

Speciale ontkalker voor espressomachines

De Philips Saeco-ontkalker reinigt alle

waterleidingsystemen in uw espressomachine

perfect.

Vermindert kalkvorming

Dit apparaat maakt gebruik van water. Kalk is

een natuurlijk deel van water. Deze speciale

ontkalker beschermt uw apparaat tegen

kalkvorming, wat de prestatie en de smaak

aantast. Het product is zeer doeltreffend, veilig

en eenvoudig te gebruiken. Ontkalk het

apparaat wanneer dit nodig is of na 250

koppen, afhankelijk van de waterhardheid, voor

een doeltreffende ontkalking.

Langere levensduur

Het waterfilter verlengt de levensduur van uw

espressomachine, waardoor u gegarandeerd

langer van de lekkerste koffie kunt genieten.

Middel om koffieolie te verwijderen

De Saeco-koffieolieverwijderingstabletten

verwijderen alle koffieolieresten en zorgen dat

uw espressomachine effectief blijft werken voor

de beste resultaten.

Betere smaak en aroma

Door regelmatig onderhoud zorgt u voor een

optimale smaak en aroma van uw Saeco-

espressomachine.

Technische specificaties

Inhoud: 2 flessen ontkalker voor

espressomachines, 2 waterfiltercartridges van

BRITA INTENZA+, 1 doos

koffieolieverwijderingstabletten (10 stuks), 1

onderhoudskit (bevat smeerolie,

afdichtingsringen, schoonmaakborsteltje)

Gewicht en afmetingen

Productgewicht: 0,9 kg

* De aanbevolen ontkalkingsfrequentie is afhankelijk van

de hardheid van het water.
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