
 

Priežiūros rinkinys

 
Tas pats kaip CA6707/00

Visas apsauginis komplektas

2 x „AquaClean“ filtrai ir tepalas

6 x pieno valik., 6 x alyv. šal.
priem.

 

CA6707/10

Pailginkite aparato veikimo laiką
Gaminkite geresnio skonio kavą

Su techninės priežiūros rinkiniu puikiai pasirūpinsite visiškai automatiniu espreso aparatu išlaikydami jį švarų ir

sklandžiai veikiantį. Kiekvienas šio rinkinio komponentas turi tam tikrą aparatą apsaugančią funkciją.

Veiksminga espreso kavos virimo aparato apsauga

Išvirsite iki 5000 puodelių* be nukalkinimo su „AquaClean“

Padeda judančioms aparato dalims judėti sklandžiai

Apsaugo espreso aparatus nuo kalkių kamščių

Stulbinamos kokybės kava

Kava išlieka skani ilgą laiką

Švaresnis vanduo – ilgesnis espreso kavos aparato naudojimas

Viskas, ko jums reikia, yra viename pakete

Pilna 6 mėnesių apsauga

Patikima aparato apsauga

Naudokite tik „Philips“ reikmenis



Priežiūros rinkinys CA6707/10

Ypatybės

AquaClean filtras

Mūsų sukurta ir patentuota naujovė –

„AquaClean“ vandens filtras – suteikia jums

galimybę išnaudoti visas automatinio kavos

virimo aparato galimybes. Jei aparatui

nurodžius pakeisite filtrą, aparatas naudos

švarų vandenį ir jums nereikės rūpintis

nuosėdų šalinimu, kol paruošite iki 5000

puodelių kavos. Jei į jūsų kavos aparatą

įdedamas „AquaClean“ filtras, nuosėdų

šalinimo įspėjamasis signalas automatiškai

išjungiamas

Tepalas

Naudojant tepalą espreso aparato virimo

elementas bus idealios būklės. Tepalai visiškai

saugūs vartotojui.

Švaresnis vanduo aparatui

Vandens filtras pailgina jūsų espreso kavos

virimo aparato eksploatavimo trukmę ir

garantuoja, kad skania kava galėsite mėgautis

ilgiau.

Lengva priežiūra

Bėgant laikui priežiūros rinkinys padės

palaikyti geriausią kavos aparato būklę, nes

prireikus po ranka visada turėsite visas valymo

priemones.

„Philips Original“

Naudokite tik „Philips“ reikmenis, kad aparatas

ilgiau veiktų sklandžiai. „Philips“ reikmenys yra

vieninteliai „Philips“ ir „Saeco“ aparatams

rekomenduojami reikmenys.

Apsaugo espreso kavos virimo aparatą

Naudojant kavos aliejaus šalinimo tabletes ir

pieno kontūro valymo miltelius espreso kavos

virimo aparatas veiks efektyviai ir

nepriekaištingai. Rekomenduojame tai atlikti

bent kartą per mėnesį

Išlaikykite kavos skonį

Reguliari „Philips“ ir „Saeco“ espreso kavos

aparato priežiūra užtikrina geriausią skonį ir

aromatą.
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Specifikacijos

Techniniai duomenys

Kerpa: Tepalas, 2 x „AquaClean“, 6 x kavos

aliejaus šalinimo tabletės, 6 x pieno kontūro

valymo miltelių pakeliai

 

* Įspėjimas apie nuosėdų šalinimą įjungiamas tik pakeitus

filtrą 8 kartus. Kiek kavos puodelių galima išvirti

neatlikus nuosėdų šalinimo priklauso nuo pasirinktos

kavos rūšies, aparato plovimo ir valymo įpročių.
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