
 

Apkopes komplekts

 
Tāds pats kā CA6707/00

Komplekts pilnīgai aizsardzībai

2 AquaClean filtri un smērviela

6 piena tīrītāji, 6 eļļas noņēmēji

 

CA6707/10

Pagarina ierīces darbmūžu
Pagatavojiet gardāku kafiju

Apkopes komplekts ļauj jums perfekti aprūpēt savu pilnībā automātisko espresso automātu, uzturot to tīru un

labā stāvoklī. Katram šī komplekta komponentam ir konkrēta ierīces uzturēšanai paredzēta funkcija.

Efektīva aizsardzība jūsu espresso kafijas aparātam

Līdz 5000 tasītēm* bez atkaļķošanas, pateicoties AquaClean

Nodrošina vienmērīgu kafijas automāta kustīgo daļu darbību

Pasargā espresso automātus no aizsprostošanās ar pārpalikumiem

Satriecoša kafijas kvalitāte

Saglabā kafijas garšu laika gaitā

Tīrāks ūdens paildzina espresso aparāta darbmūžu

Viss nepieciešamais vienā iepakojumā

Pilnīga aizsardzība 6 mēnešus

Uzticama ierīces aizsardzība

Izmantojiet tikai Philips palīgmateriālus



Apkopes komplekts CA6707/10

Izceltie produkti

AquaClean filtrs

Mūsu jaunā un patentētā inovācija, AquaClean

ūdens filtrs, sniedz iespēju pilnvērtīgi izmantot

visas kafijas automāta iespējas. Mainot filtru,

kad kafijas automātā redzams attiecīgs

norādījums, jūs varēsiet pagatavot līdz 5000

tasītēm* bez ierīces atkaļķošanas, turklāt

baudīt no attīrīta ūdens gatavotus dzērienus.

Papildu priekšrocība ir tā, ka atkaļķošanas

paziņojums tiek automātiski deaktivizēts, kad

kafijas automātā ir uzstādīts AquaClean

Smērviela

Izmantojot smērvielu, espresso automāta

uzliešanas mezglu var uzturēt ideālā stāvoklī.

Smērviela ir pilnīgi droša patērētājiem.

Tīrāks ūdens jūsu automātam

Ūdens filtrs paildzina espresso kafijas aparāta

darbmūžu, nodrošinot vislabāko kafiju ilgāku

laiku.

Viegla apkope

Apkopes komplekts palīdzēs uzturēt kafijas

automāta ilgtspējīgu darbību, nodrošinot visus

tīrīšanai nepieciešamos elementus, kad tie

vajadzīgi.

Philips Original

Izmantojiet tikai Philips palīgmateriālus, lai

garantētu, ka jūsu automāts ilgāk darbojas

vienmērīgi. Philips palīgmateriāli ir vienīgie

Philips un Saeco automātiem ieteicamie

palīgmateriāli.

Aizsargā espresso automātus

Philips kafijas eļļas likvidēšanas tabletes un

piena kontūra tīrīšanas pulveris saglabā

espresso automāta efektivitāti, nodrošinot

labākos rezultātus. Šos tīrīšanas ciklus

ieteicams veikt vismaz reizi mēnesī.

Saglabājiet kafijas garšu

Regulāra apkope nodrošina vislabākās garšas

un aromāta kafiju no jūsu Philips un Saeco

espresso automāta.
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Specifikācijas

Tehniskā specifikācija:

Komplektā: Smērviela, 2 AquaClean filtri, 6

kafijas eļļas likvidēšanas tabletes, 6 piena

kontūra tīrīšanas pulvera maisiņi

 

* Balstoties uz 8 filtru nomaiņu, kā norādīts automātā.

Faktiskais tasīšu skaits ir atkarīgs no izvēlētajiem kafijas

dzērieniem, skalošanas un tīrīšanas biežuma.
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