
Súprava na údržbu

 
pre espresso kávovary Saeco

2 x odstraň. kameňa a 2 x vodný
filter

10x odstraňovač oleja a
servis. súprava

 
CA6706/47

Všetko, čo potrebujete na dokonalú ochranu
Kompletná súprava na údržbu espresso kávovarov Saeco

Súprava na údržbu umožňuje predchádzať poruchám plne automatického

kávovaru na espresso Saeco a súčasne uchovať jeho čistotu a bezproblémovú

prevádzku. Pomôže vám dosiahnuť najvyšší výkon vášho zariadenia.

Účinná ochrana espresso kávovaru

Všetko, čo potrebujete na dokonalú ochranu svojho plne automatického kávovaru

Dokonalé odstránenie vodného kameňa z okruhov vody

Chráni systém pred usádzaním vodného kameňa

BRITA INTENZA+ – čerstvo filtrovaná voda pre bohatšiu arómu kávy

Chráni espresso kávovary pred upchávaním zvyškami kávy

Predĺžená životnosť

Čistejšia voda predlžuje životnosť vášho espresso kávovaru

Úžasná kvalita kávy

Uchová správnu chuť kávy aj po dlhom používaní

Výhodné balenie

Lepšie zhodnotenie vašich peňazí (~30 % zľava)



Súprava na údržbu CA6706/47

Hlavné prvky Technické údaje

Všetko, čo potrebujete

Súprava na údržbu Saeco je ten najpraktickejší

balík nástrojov, ktorý dokonale udrží najvyšší

výkon vášho espresso kávovaru značky Saeco.

Špeciálny odstraňov. kameňa na espresso

Odstraňovač vodného kameňa Philips Saeco

dokonale vyčistí všetky okruhy vody vo vašom

espresso kávovare.

Znižuje mieru usádzania vodného kameňa

Vodný kameň je prirodzenou súčasťou vody,

ktorú kávovar používa. Tento špeciálny

odstraňovač vodného kameňa chráni

zariadenie pred usádzaním vodného kameňa,

ktoré znižuje výkon a ovplyvňuje chuť. Je veľmi

účinný a jednoducho sa používa. Efektívne

odstránenie vodného kameňa dosiahnete

odstraňovaním po 250 šálkach alebo podľa

potreby, v závislosti od tvrdosti používanej

vody.

Dlhšia životnosť

Vodný filter predlžuje životnosť vášho espresso

kávovaru a zaistí, že si budete oveľa dlhšie

vychutnávať kávu tej najlepšej chuti.

Odstraňovač kávového oleja

Tablety na odstraňovanie kávového oleja z

kávovarov Saeco odstránia kávový olej a

súčasne zachovajú účinnú prevádzku kávovaru,

takže dosiahnete tie najlepšie výsledky.

Lepšia chuť aj aróma

Pravidelná údržba zaistí tú najlepšiu chuť a

vôňu kávy z vášho espresso kávovaru Saeco.

Technické špecifikácie

Obsah: 2 fľaše odstraňovača vodného kameňa

pre espresso kávovary, 2 kazety vodného filtra

BRITA INTENZA+, 1 škatuľa s 10 tabletami na

odstraňovanie kávového oleja, 1 servisná

súprava (vrátane maziva, tesniacich o-krúžkov

a čistiacej kefky)

Hmotnosť a rozmery

Hmotnosť produktu: 0,9 kg

 

© 2019 Koninklijke Philips N.V.

Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny

špecifikácií bez oznámenia.

Ochranné známky sú majetkom

Koninklijke Philips N.V. alebo ich

príslušných vlastníkov.

Dátum vydania

2019‑03‑28

Verzia: 5.0.1

EAN: 08 71010 35800 27

www.philips.com

http://www.philips.com/

