
 

Underhållssats

 
Samma som CA6707/00

Heltäckande skyddspaket

2 st. AquaClean-filter och fett

6 st. mjölkr. och 6 st. bortt. av
olja

 

CA6707/10

Förlänger maskinens livslängd
Brygg kaffe med godare smak

Med underhållspaketet kan du ta hand om din helautomatiska espressomaskin genom att hålla den ren och se

till att den fungerar problemfritt. Varje komponent i paketet har en specifik funktion för bevarandet av din maskin.

Effektivt skydd för espressomaskinen

Upp till 5 000 koppar* utan avkalkning med AquaClean

Ser till att maskinens rörliga delar fungerar smidigt

Skyddar espressomaskiner mot tilltäppning av sump

Sensationell kaffekvalitet

Bibehåller kaffets smak över tiden

Renare vatten förlänger espressomaskinens livslängd

Allt du behöver i ett paket

Sex månaders fullständigt skydd

Tillförlitligt skydd för maskinen

Använd bara delar från Philips



Underhållssats CA6707/10

Funktioner

AquaClean-filter

Med vår nya och patenterade innovation

AquaClean-vattenfiltret får du ut maximalt av

din helautomatiska kaffebryggare. Byt filter när

bryggaren meddelar det så får du klart och rent

vatten utan krångel med avkalkning, för upp till

5 000 koppar. En extra fördel är att

avkalkningsmeddelandet avaktiveras

automatiskt när AquaClean installeras i

kaffebryggaren.

Smörjfett

Med smörjfettet kan du hålla

espressomaskinens bryggrupp i perfekt skick.

Fettet är säkert att använda.

Renare vatten till din maskin

Vattenfiltret förlänger espressomaskinens

livslängd, så att du kan njuta av det bästa

kaffet ännu längre.

Enkelt underhåll

Underhållssatsen hjälper dig att hålla

kaffemaskinen i gott skick över tid, genom att

försäkra du har varje rengöringselement till

hands när du behöver det.

Philips Original

Använd bara delar från Philips om du vill att

bryggaren ska fungera problemfritt längre.

Delar från Philips är de enda rekommenderade

delarna för maskiner från Philips och Saeco.

Skyddar espressomaskiner

Med Philips tabletter för borttagning av

kaffeolja och rengöringsmedel för mjölkrör

fungerar din espressomaskin effektivt och ger

bästa resultat. Vi rekommenderar att du utför

dessa cykler minst en gång i månaden

Behålla kaffesmaken

Regelbundet underhåll garanterar den bästa

smaken och aromen med espressomaskinen

från Philips och Saeco.



Underhållssats CA6707/10

Specifikationer

Tekniska specifikationer

Inkluderar: Smörjfett 2 st. AquaClean 6 st.

tabletter för borttagning av kaffeolja 6 st.

rengöringspåsar för mjölkrör

 

* Baserat på åtta filterbyten som anges av maskinen. Det

faktiska antalet koppar beror på valda kaffevarianter,

sköljning och rengöringsmönster.
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