
 

AquaClean katlakmens
un ūdens filtrs

 
Tāds pats kā CA6903/01

Līdz 5000 tasītēm* bez
atkaļķošanas

Pagarina automāta kalpošanas
laiku

2x AquaClean filtri

 

CA6903/22

Līdz 5000 tasītēm* bez atkaļķošanas
Ar katru filtru varat pagatavot līdz 625* tasītēm!

Izbaudiet tīru ūdeni un gardu kafiju, pateicoties novatoriskajam AquaClean ūdens

filtram. AquaClean izfiltrē ūdeni, lai nodrošinātu bagātīgu aromātu, un tas

samazina nepieciešamību atkaļķot ierīci, novēršot katlakmens veidošanos.

Bez atkaļķošanas gatavojiet līdz 5000 tasītēm*

Dabiska atbrīvošanās no kalcija, izmantojot aktīvo jonu tehnoloģiju

Automāts netiks nosprostots, jo izmanto mikroporu filtru

Ar dzidru ūdeni var pagatavot izcilu kafiju

Optimāli attīrīts ūdens, izmantojot patentēto ūdens plūsmu

Mikroporu filtrs bloķē netīrumus

Vienkārša salikšana un lietošana

Vienkārša filtra aktivizēšana ar Click & Go sistēmu

Aktivizējot AquaClean, tiek deaktivizēta atkaļķošanas trauksme

Uzticama ierīces aizsardzība

Izmantojiet tikai Philips palīgmateriālus
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Izceltie produkti

Dabīgi likvidē kaļķi

Izmantojot aktīvo jonu tehnoloģiju, kalcijs tiek

atdalīts no ūdens pirms nokļūšanas kafijas

automātā, tādējādi novēršot kaļķa veidošanos.

Ja filtrs tiek laicīgi mainīts pēc aparāta

norādījuma, ar katru filtru varat pagatavot līdz

625 tasītēm*

Labāka garša ilgāku laiku

AquaClean palīdzēs saglabāt kafijas garšu

ilgāk un novērsīs ierīces nosprostošanos,

pateicoties tā novatoriskām funkcijām,

piemēram, jonu apmaiņas tehnoloģijai,

patentētajai ūdens plūsmai un mikroporu

filtram.

Optimāli attīrīts ūdens

AquaClean nodrošina, ka pilnībā

automātiskajā kafijas automātā ieplūst tikai tīrs

un filtrēts ūdens, un tas samazina

atkaļķošanas nepieciešamību. Ar AquaClean

jūs varat izbaudīt līdz pat 5000* tasītēm

kafijas, neveicot atkaļķošanu — jums tikai 8

reizes jānomaina filtrs.

Filtrs bloķē visus netīrumus

Atbrīvošanās no mazām daļiņām nodrošina

labāku dzēriena kvalitāti. Mikroporu filtrs neļauj

netīrumiem iekļūt ūdenī, tādēļ katra dzēriena

tasīte būs svaiga, tīra un garda.

Vienkārša filtra aktivizācija

Šo ilgtspējīgo funkciju ir ļoti viegli uzstādīt.

Vienkārši iespraudiet AquaClean filtru Saeco

super-automatic espresso automāta ūdens

tvertnē, aktivizējiet, izmantojot lietotāja

saskarni, un bez atkaļķošanas baudiet līdz

5000 tasītēm* tīras kafijas.

Atkaļķošanas trauksme

Aktivizējot AquaClean filtru, jūs automātiski

deaktivizējat atkaļķošanas trauksmi. Viegli

pagatavojama labākās kvalitātes kafija

neierobežotā daudzumā, turklāt trauksme par

atkaļķošanu tiks atkārtoti aktivizēta tikai pēc 8

filtru nomaiņas reizēm. Automātiem, kas

aprīkoti ar AquaClean, uz ūdens tvertnes ir

uzlīme.

Philips Original

Izmantojiet tikai Philips palīgmateriālus, lai

garantētu, ka jūsu automāts ilgāk darbojas

vienmērīgi. Philips palīgmateriāli ir vienīgie

Philips un Saeco automātiem ieteicamie

palīgmateriāli.
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Specifikācijas

Apdare

Galvenā korpusa materiāls: Plastmasa

Izcelsmes valsts

Ražots: Šveice

Tehniskā specifikācija:

Komplektā: 2 AquaClean ūdens filtri

 

* Balstoties uz 8 filtru nomaiņu, kā norādīts automātā.

Faktiskais tasīšu skaits ir atkarīgs no izvēlētajiem kafijas

dzērieniem, skalošanas un tīrīšanas biežuma.
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