
 

Комплект за

поддръжка

 
Същото като CA6707/00

Комплект за цялостна защита

2 филтри AquaClean и смазка

6 препарати за мляко и 6

обезмаслителя

 

CA6707/10

Удължава живота на машината
Приготвя кафе с по-добър вкус

Комплектът за поддръжка ви позволява да се грижите перфектно за вашата напълно автоматична еспресо машина, като я

поддържа чиста и работеща без проблеми. Всеки компонент от този комплект има специфична функция, която предпазва

машината.

Ефективна защита на вашата еспресо машина

До 5000 чаши* без декалциране благодарение на AquaClean

Поддържа безпроблемната работа на движещите се части от машината

Предпазва еспресо машините от запушване с остатъци от кафе

Сензационно кафе

Поддържа вкуса на кафето за дълго време

По-чистата вода удължава живота на еспресо машината

Всичко, от което се нуждаете – в една опаковка

6 месеца пълна защита

Надеждна защита на машината

Използвайте само консумативи на Philips
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Акценти

Филтър AquaClean

Нашата нова и патентована иновация на Saeco –

филтърът за вода AquaClean, гарантира, че се

възползвате максимално от вашата напълно

автоматична кафемашина. Като сменяте филтъра при

известяване от машината, няма нужда да премахвате

накип до 5000 чаши, докато все пак се възползвате от

чиста и пречистена вода. Като допълнителна полза,

алармата за известие за премахване на накип

автоматично се изключва, когато AquaClean е

инсталиран на вашата кафемашина

Смазочно масло

Със смазочното масло можете да поддържате блока

за приготвянето на еспресо машината в перфектно

състояние. Тази смазка е абсолютно безопасна за

употреба.

По-чиста вода за вашата машина

Водният филтър удължава живота на вашата еспресо

машина, за да ви гарантира по-продължително

удоволствие от най-вкусното кафе.

Лесна поддръжка

Комплектът за поддръжка ще ви помогне да

поддържате вашата машина за кафе в най-добро

състояние за дълго време, като ви гарантира, че

имате всеки елемент за почистване подръка, когато

ви е нужен.

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.

Предпазва машините за еспресо

Таблетките за обезмасляване и прахът за почистване

на веригата за мляко на Philips поддържат

ефективната работа на кафемашината за най-добри

резултати. Препоръчително е да изпълнявате тези

цикли поне веднъж месечно

Поддържа вкуса на кафето

Редовната поддръжка гарантира най-добрия вкус и

аромат от вашата машина за еспресо Philips и Saeco.
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Спецификации

Технически данни

Включва: Смазочно масло 2 AquaClean, 6 таблетки за

обезмасляване, 6 сашета препарат за почистване на

веригата за мляко

 

* Въз основа на 8 смени на филтър съгласно индикацията на

кафемашината. Реалният брой на чашите зависи от модела на

избраните видове кафе, на изплакването и почистването.
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