
Onderhoudsset

 
Hetzelfde als CA6706/00

Totale beschermingsset

2x ontkalker en 2x waterfilter

6x olieverwijderaar en
smeermiddel

 
CA6706/10

Verlengt de levensduur van uw machine
Zet betere koffie

Met deze onderhoudskit zorgt u dat uw 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 volautomatische apparaat perfect te beschermen

Perfecte ontkalking van het waterleidingsysteem

Beschermt espressomachines tegen verstopping met koffieresten

BRITA INTENZA+Vers gefilterd water voor een rijker koffiearoma

Langere levensduur

Schoner water verlengt de levensduur van uw espressomachine

Betrouwbare machinebescherming

Gebruik alleen Philips-producten

Beschermt uw systeem tegen kalkvorming



Onderhoudsset CA6706/10

Kenmerken Specificaties

Schoner water voor uw machine

Het waterfilter verlengt de levensduur van uw

espressomachine, waardoor u gegarandeerd

langer van de lekkerste koffie kunt genieten.

Speciale ontkalker voor espressomachines

De Philips Saeco-ontkalker reinigt alle

waterleidingsystemen in uw espressomachine

perfect.

BRITA INTENZA+

BRITA INTENZA+Vers gefilterd water voor een

rijker koffiearoma

Alles wat u nodig hebt voor uw apparaat

Met de Philips-onderhoudsset houdt u uw

Philips- of Saeco-espressomachine eenvoudig

in topconditie

Beschermt espressomachines

Onze koffieolieverwijderingstabletten

verwijderen alle koffieolieresten en zorgen dat

uw espressomachine effectief blijft werken voor

de beste resultaten. Het wordt aanbevolen

deze cyclus ten minste één keer per maand uit

te voeren.

Beschermd tegen kalkaanslag

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.

Philips Original

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.

Technische specificaties

Inclusief: 2 flessen ontkalker voor

espressomachines, 2 waterfiltercassettes van

BRITA INTENZA+, 6x koffieolieverwijderaar,

smeermiddel

Gewicht en afmetingen

Productgewicht: 0,9 kg
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