
 

Karbantartókészlet

 
Megegyezik a CA6707/00
változattal

Teljes védőkészlet

2 db AquaClean szűrő és
kenőanyag

6 db tejtisztító és 6 db
olajeltávolító

 

CA6707/10

Meghosszabbítja a készülék élettartamát
Főzzön ízletesebb kávét

A karbantartókészlet lehetővé teszi, hogy tökéletesen védje teljesen automata

eszpresszó kávéfőzőjét, gondoskodva annak tisztításáról és problémamentes

üzemeltetéséről. A készlet minden egyes eleme sajátos funkcióval óvja a gépét.

Az eszpresszó kávéfőző gép hatékony védelme

Az AquaClean filternek köszönhetően akár 5000 csészéig* nem szükséges

vízkőtleníteni

Megőrzi a mozgó alkatrészek egyenletes mozgását

Védi az eszpresszógépeket a kávémaradékok okozta dugulástól

Szenzációs minőségű kávé

Megtartja a kávé ízét

A tisztább víz meghosszabbítja az eszpresszógép élettartamát

Minden, ami szükséges, egyetlen csomagban

6 hónapos teljes védelem

A gép megbízható védelme

Csak Philips fogyóeszközöket használjon



Karbantartókészlet CA6707/10

Fénypontok

AquaClean szűrő

Szabadalmaztatott újításunk, az AquaClean

vízszűrő gondoskodik arról, hogy a legtöbbet

hozhassa ki automata kávéfőzőjéből. Ha a

készülék kérésére kicseréli a szűrőt, akár 5000

csészéig nem kell vízkőtlenítenie a gépet, és

eközben élvezheti a megtisztított víz kínálta

előnyöket. További előnye, hogy a

vízkőmentesítési figyelmeztetést

automatikusan kikapcsolja a rendszer, amint

AquaClean filtert helyezett be kedvenc

kávégépébe

Kenőanyag

A kenőolaj segítségével tökéletes állapotban

tarthatja eszpresszógépe központi egységét. A

kenőolaj egyáltalán nem jelent veszélyt az

emberi szervezetre.

Tisztább víz a gép számára

A vízszűrő meghosszabbítja az eszpresszógépe

élettartamát, ezáltal biztosítva, hogy hosszabb

ideig élvezhesse a legjobb ízű kávét.

Egyszerű karbantartás

A karbantartókészlet minden tisztításhoz

szükséges elemet rendelkezésére bocsát, így a

lehető legjobb állapotban tarthatja kávégépét.

Eredeti Philips

Csak Philips fogyóeszközöket használjon, hogy

a készülék hosszabb ideig zökkenőmentesen

működjön. A Philips fogyóeszközök a Philips

és a Saeco gépek egyetlen ajánlott

fogyóeszközei.

Védi az eszpresszógépeket

A Philips kávéolaj-eltávolító tabletták és

tejadagoló alkatrésztisztító porok biztosítják az

eszpresszógép hatékony, legjobb eredményt

adó működését. Javasoljuk, hogy havonta

legalább egyszer végezze el ezeket a

tisztításokat

Megtartja a kávé ízét

A Philips és Saeco eszpresszógép rendszeres

karbantartásával biztosítja a legjobb ízeket és

aromát.
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Műszaki adatok

Műszaki adatok

Tartozékok:: Kenőanyag, 2 db AquaClean, 6

db kávéolaj-eltávolító tabletta, 6 tasak

tejadagolóalkatrész-tisztító

 

* A kávéfőzőkön jelzettek szerint 8 szűrőcserével

kalkulálva. A csészék tényleges száma függ a

kiválasztott kávétípusoktól, illetve az öblítési és tisztítási

szokásoktól.
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