
 

Kalk- och
vattenfilter

 
Samma som CA6903/01

Ingen avkalkning – 5 000
koppar*

Förläng maskinens livslängd

2 AquaClean-filter

 

CA6903/22

Ingen avkalkning – 5 000 koppar*
Med varje filter kan du njuta av upp till 625* koppar!

Njut av rent vatten för ett smakrikare kaffe tack vare det innovativa AquaClean-vattenfiltret. AquaClean filtrerar

vattnet så att du får en intensiv arom och minskat behov av att kalka av apparaten genom att förhindra

kalkbildning.

Glöm avkalkning för första 5 000 kopparna*

Kalk tas bort naturligt tack vare teknologi för jonutbyte

Maskinen täpps inte till tack vare det mikroporösa filtret

Rent vatten ger den bästa kaffesmaken

Optimalt renat, klart vatten med det patenterade vattenflödet

Ett mikroporöst filter blockerar eventuell smuts

Lätt att installera och använda

Det är enkelt att aktivera filtret med Click & Go-systemet

När du aktiverar AquaClean avaktiveras avkalkningsmeddelandet

Tillförlitligt skydd för maskinen

Använd bara delar från Philips



Kalk- och vattenfilter CA6903/22

Funktioner

Tar bort kalcium naturligt

Jonbytestekniken tar bort kalk från vattnet

innan det kommer in i kaffemaskinen, vilket

förhindrar kalkavlagringar. Om du byter ut filtret

när avkalkningsmeddelandet visas på

maskinen kan du njuta av upp till 625 koppar

på varje filter *

Bättre smak som håller längre

Med AquaClean bevarar du smaken på kaffet

längre. Tack vare nya innovationer som

jonbytesteknik, patenterat vattenflöde och

mikroporöst filter blir maskinen inte tilltäppt.

Optimalt renat, klart vatten

AquaClean garanterar att bara rent och filtrerat

vatten rinner ned i din helautomatiska

kaffebryggare och du slipper avkalka lika ofta.

Med AquaClean kan du brygga upp till 5 000*

koppar utan avkalkning genom att byta ut filtret

åtta gånger.

Filtret blockerar smuts

Om du filtrerar bort eventuella småpartiklar gör

det stor skillnad för kaffekvaliteten. Det

mikroporösa filtret förhindrar att smuts förorenar

vattnet, så att varje kopp du gör blir garanterat

ren, färsk och utsökt.

Aktivera filtret enkelt

Den här funktionen kunde inte vara snabbare

att installera. Anslut bara AquaClean-filtret i

vattentanken på den automatiska

espressomaskinen från Saeco och aktivera det

via användargränssnittet. Sedan kan du brygga

upp till 5 000 koppar kaffe utan avkalkning*.

Avkalkningslarm

Genom att aktivera AquaClean-filtret

avaktiverar du avkalkningslarmet. Du får kaffe

av högsta kvalitet och maskinen återaktiverar

inte avkalkningslarmet förrän efter åtta filter.

Maskiner med AquaClean har ett klistermärke

på vattentanken.

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.
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Specifikationer

Legering

Material i huvudenhet: Plast

Ursprungsland

Tillverkad i: Schweiz

Tekniska specifikationer

Inkluderar: 2 st. AquaClean-vattenfilter

 

* Baserat på åtta filterbyten som anges av maskinen. Det

faktiska antalet koppar beror på valda kaffevarianter,

sköljning och rengöringsmönster.
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