Filter za vodo in odstranjevanje
vodnega kamna
Enako kot CA6903/00
Brez odstran. kamna do 5000
skodelic*
Podaljša življenjsko dobo
aparata
1 ﬁlter AquaClean

CA6903/10

Brez odstran. kamna do 5000 skodelic*
S posameznim ﬁltrom lahko pripravite do 625* skodelic kave!
Z inovativnim vodnim ﬁltrom AquaClean zagotovite čisto vodo za okusnejšo kavo.
Filter AquaClean ﬁltrira vodo in poskrbi za neverjetno aromo ter odpravlja potrebo
po odstranjevanju vodnega kamna, saj preprečuje njegovo nastajanje.
Do 5000 skodelic* odstranjevanje vodnega kamna ni potrebno
S tehnologijo izmenjevanja ionov na naraven način odstranjuje kalcij
Aparat se ne bo mašil zaradi ﬁltra z mikro porami
Čista voda za najboljšo kavo
Optimalno prečiščena voda zahvaljujoč patentiranemu pretoku vode
Filter z mikro porami zadrži vse vrste nečistosti
Enostavna namestitev in uporaba
Enostavno aktivirajte ﬁlter z uporabo sistema Click&Go
Aktiviranje ﬁltra AquaClean deaktivira opozorilo za odstranjevanje vodnega kamna
Zanesljiva zaščita aparata
Uporabljajte samo potrošni material znamke Philips
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Značilnosti
Na naraven način odstranjuje kalcij

odstranjevanju vodnega kamna. S ﬁltrom
AquaClean z osmimi menjavami lahko uživate
v do 5000 skodelicah* brez odstranjevanja
vodnega kamna.

Opozorilo za odstranjevanje vodnega kamna

Filter zadrži vse vrste nečistosti

Tehnologija ionske izmenjave odstrani kalcij iz
vode, preden ta vstopi v kavni aparat, in tako
prepreči nabiranje vodnega kamna. Če ﬁltre
redno zamenjujete ob opozorilu na aparatu,
lahko s posameznim ﬁltrom pripravite do 625
skodelic*.
Boljši okus dlje časa

Iz vašega napitka odstrani vse delce, kar
pomeni ogromno razliko v kakovosti kave. Filter
z mikro porami preprečuje nečistočam, da bi
onesnažile vodo, s čimer zagotovite, da bo
vsaka skodelica kave sveža, čista in okusna.

Z aktivacijo ﬁltra AquaClean samodejno
onemogočite opozorilo za odstranjevanje
vodnega kamna. Uživajte v neskončni zalogi
kave najboljše kakovosti brez zapletov; kavni
aparat bo ponovno aktiviral opozorilo za
odstranjevanje vodnega kamna šele po 8
menjavah ﬁltra. Aparati, opremljeni s ﬁltrom
AquaClean, imajo nalepko na posodi za vodo.
Originalna oprema Philips

Enostavna aktivacija ﬁltra

Filter AquaClean poskrbi, da boste lahko dlje
časa uživali v okusni kavi, in preprečuje
mašenje aparata zahvaljujoč inovativnim
funkcijam, kot so tehnologija izmenjevanja
ionov, patentirani pretok vode in ﬁlter z mikro
porami.
Optimalno prečiščena voda

AquaClean zagotavlja, da v popolnoma
samodejni kavni aparat priteka le čista in
ﬁltrirana voda ter odpravlja potrebo po

Tako dolgotrajnega dodatka ne bi mogli
namestiti hitreje. Filter AquaClean enostavno
priključite v posodo za vodo popolnoma
samodejnega kavnega aparata Saeco, ga
aktivirajte prek uporabniškega vmesnika in že
lahko uživate v do 5000 skodelicah čiste kave
brez odstranjevanja vodnega kamna*.

Uporabljajte samo potrošni material znamke
Philips, da bo vaš aparat učinkovito deloval
dlje časa. Potrošni material Philips je edini
priporočeni potrošni material za aparate Philips
in Saeco.
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Speciﬁkacije
Površina
Material glavnega ohišja: Plastika

Država porekla
Izdelano na: Švica

© 2020 Koninklijke Philips N.V.
Vse pravice pridržane.

Datum izdaje 2020‑06‑11
Različica: 4.2.1

Speciﬁkacije se lahko spremenijo
brez predhodnega obvestila.
Blagovne znamke so v lasti podjetja
Koninklijke Philips N.V. ali drugih
lastnikov.

12 NC: 8826 903 10010
EAN: 08 71010 38333 38
www.philips.com

Tehnične speciﬁkacije
Vsebina: 1 vodni ﬁlter AquaClean

* Izračunano na osnovi 8 menjav ﬁltra, kot je navedeno na
aparatu. Dejansko število skodelic je odvisno od
izbranih vrst kave ter vzorcev izpiranja in čiščenja.

