Pre-salesfolder voor België (2018, juni 7)
Kalk- en waterfilter
• Hetzelfde als CA6903/00
• Ontkalking hoeft pas na 5000 kopjes*
• Verleng de levensduur van uw machine
• 1 AquaClean-filter

CA6903/10

Ontkalking hoeft pas na 5000 kopjes*
Met elk filter kunt u genieten van maximaal 625* koppen!
Geniet van zuiver water voor een heerlijke koffie dankzij het innovatieve AquaClean-waterfilter. AquaClean filtert het water voor
een intens aroma en zorgt ervoor dat er minder kalkresten vormen zodat u uw machine minder vaak hoeft te ontkalken.
Voordelen

Tot 5000 kopjes zonder ontkalken*
• Verwijdert kalk op natuurlijke wijze dankzij
ionenwisselingstechnologie
• Uw machine raakt niet verstopt dankzij het micro-poreuze filter

Zuiver water resulteert in de puurste koffie
• Helder water optimaal gezuiverd dankzij de gepatenteerde
doorstroming
• Micro-poreus filter blokkeert onzuiverheden

Eenvoudig te installeren en te gebruiken
• Activeer het filter moeiteloos met het Click&Go-systeem
• Wanneer u AquaClean activeert, wordt het ontkalkingsalarm
gedeactiveerd

Betrouwbare machinebescherming
• Gebruik alleen Philips-producten

Kenmerken
Verwijdert kalk op natuurlijke wijze

Het filter eenvoudig activeren

De ionenwisselingstechnologie verwijdert kalk uit het water voordat het uw
koffiezetapparaat binnengaat, waardoor kalkaanslag wordt voorkomen. Als het
filter tijdig op verzoek van de machine wordt vervangen, kunt u tot wel 625
koppen genieten voor elk filter*

Activeer supersnel deze langdurige functie. Plaats gewoon uw AquaClean-filter
in het waterreservoir van uw volautomatische espressomachine van Saeco,
activeer het via de gebruikersinterface en u kunt genieten van 5000 zuivere
koppen koffie voordat u de machine moet ontkalken*.

Betere smaak, voor langer

Ontkalkingsalarm

AquaClean helpt de koffiesmaak langer vast te houden en voorkomt dat uw
machine verstopt raakt dankzij innoverende functies zoals de
ionenwisselingstechnologie, de gepatenteerde waterstroom en het microporeuze filter.

Door het AquaClean-filter te activeren, zorgt u ervoor dat het
ontkalkingsalarm automatisch wordt gedeactiveerd. Vervolgens kunt u
onbeperkt en moeiteloos van de beste koffie genieten: pas na 8 keer het filter
vervangen activeert de machine het ontkalkingsalarm weer. Machines die zijn
uitgerust met AquaClean hebben een sticker op het waterreservoir.

Helder water optimaal gezuiverd

De AquaClean zorgt ervoor dat er alleen puur en gefilterd water uw
volautomatische koffiemachine instroomt en vermindert de noodzaak om te
ontkalken. Met AquaClean kunt u genieten van tot wel 5000* koppen zonder
te hoeven ontkalken door de filter 8 keer te vervangen.

Philips Original

Gebruik alleen Philips-producten om ervoor te zorgen dat uw apparaat goed
werkt en langer meegaat. Philips-producten zijn de enige aanbevolen
verbruiksartikelen voor Philips- en Saeco-machines.

Filter blokkeert onzuiverheden

U kunt de kwaliteit van uw koffie aanzienlijk verbeteren door het water te
ontdoen van kleine deeltjes. Het micro-poreuze filter voorkomt dat
onzuiverheden het water besmetten, zodat elke kop koffie die u maakt vers,
schoon en heerlijk is.
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Afwerking
Materiaal hoofdunit

Technische specificaties
Plastic

Land van herkomst
Geproduceerd in

Inclusief

1 AquaClean-waterfilter

Afmetingen van de verpakking
Zwitserland

Hoogte
Breedte
Diepte
Nettogewicht

14,50 cm
9,50 cm
6,00 cm
0,17 kg
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Brutogewicht
EAN
Aantal producten
Land van herkomst
Harmonised Systemscode

0,19 kg
08710103818687
1
CH
842121

Breedte
Hoogte
Brutogewicht
EAN
Aantal consumentenverpakkingen

25,80 cm
16,00 cm
2,54 kg
18710103818684
12

Omdoos
Lengte

29,80 cm

* Gebaseerd op 8 vervangende filters zoals aangegeven door de machine. Het daadwerkelijke aantal kopjes is afhankelijk van gekozen koffievarianten en van het afspoelen en
schoonmaken.
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