
 

Vedlikeholdssett

 
Samme som CA6707/00

Totalbeskyttelsessett

2x AquaClean-filter og fett

6x melkerens 6x oljefjerner

 

CA6707/10

Forlenger maskinens levetid
Brygg kaffe som smaker bedre

Vedlikeholdssettet gjør at du kan ta godt vare på den helautomatiske espressomaskinen ved å holde den ren og

velsmurt. Hver komponent i dette settet har en bestemt funksjon som skal ta vare på maskinen.

Effektiv beskyttelse av espressomaskinen

Inntil 5000 kopper* uten avkalking takket være AquaClean

Sørger for at de bevegelige delene av maskinen fungerer problemfritt

Beskytter espressomaskiner mot å tettes av kafferester

Fantastisk kaffekvalitet

Opprettholder kaffesmaken over tid

Renere vann forlenger levetiden til espressomaskinen

Alt du trenger i bare én pakke

Seks måneders totalbeskyttelse

Pålitelig beskyttelse til maskinen

Bruk bare forbruksvarer fra Philips



Vedlikeholdssett CA6707/10

Høydepunkter

AquaClean-filter

Vår patenterte nyskapning, AquaClean-

vannfilteret, sørger for at du får mest mulig ut

av den helautomatiske kaffemaskinen. Ved å

bytte filteret når maskinen sier fra, trenger du

ikke å avkalke maskinen før du har laget inntil

5000 kopper, samtidig som du kan nyte klart

og renset vann. En annen fordel er at

kalkindikatoralarmen deaktiveres når

AquaClean er brukt i kaffemaskinen.

Smørefett

Smørefettet gjør at du kan holde

bryggegruppen på espressomaskinen i perfekt

stand. Fettet er helt trygt for forbrukere.

Renere vann til maskinen

Vannfilteret forlenger levetiden til

espressomaskinen og gjør at du kan nyte kaffe

av beste kvalitet lenger.

Enkelt vedlikehold

Vedlikeholdssettet hjelper deg med å holde

kaffemaskinen på sitt beste over tid ved å sikre

at du har hvert rengjøringselement tilgjengelig

når du trenger det.

Philips Original

Bruk bare forbruksvarer fra Philips for å sikre at

maskinen din fungerer godt lenger.

Forbruksvarer fra Philips er de eneste anbefalte

forbruksvarene for Philips- og Saeco-maskiner.

Beskytter espressomaskiner

Philips’ tabletter for fjerning av kaffeoljerester

og rensepulver for melkekrets gjør at

espressomaskinen fortsetter å fungere effektivt

for å oppnå best mulig resultat. Vi anbefaler å

gjennomføre disse syklusene minst én gang i

måneden

Bevar kaffesmaken

Regelmessig vedlikehold sikrer den beste

smaken og aromaen fra Philips- og Saeco-

espressomaskinen.
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Spesifikasjoner

Tekniske spesifikasjoner

Inkluderer: Smørefett 2x AquaClean 6x

tabletter for fjerning av kaffeoljerester 6x

renseposer for melkekrets

 

* Basert på bytting av filter åtte ganger som angitt av

maskinen. Totalt antall kopper avhenger av valgt

kaffetype, skylling og rengjøringsmønstre.
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