
Vízkő- és vízszűrő

• Megegyezik a CA6903/01 változattal
• Akár 5000 csészéig nem szüks. vízkőm.*
• Meghosszabbítja a készülék élettartamát
• 2 db AquaClean szűrő

CA6903/22

Akár 5000 csészéig nem szüks. vízkőm.*
 

Minden egyes filterrel akár 625* csésze kávét élvezhet!

 
Az innovatív AquaClean vízszűrőnek köszönhetően a tiszta víz még finomabb kávét eredményez. Az AquaClean megszűri a vizet,

hogy erőteljes aromát hozzon létre, emellett csökkenti a vízkőmentesítés szükségének gyakoriságát, mert megakadályozza a

vízkőképződést.

Előnyök

Akár 5000 csészéig elfelejtheti a vízkőmentesítést*
• Az ioncserés technológiának köszönhetően természetes módon

eltávolítja a vízkövet
• A kávéfőzője nem fog eldugulni a mikroporózus szűrőnek

köszönhetően
 
A tisztított víz révén színtiszta kávét biztosít
• Optimálisan tisztított víz a szabadalmaztatott vízáramlásnak

köszönhetően

• A mikroporózus szűrő kiszűr minden szennyeződést
 
Könnyen telepíthető és használható
• Könnyedén aktiválja a szűrőt a click&go rendszer segítségével
• Az AquaClean aktiválása kikapcsolja a vízkőmentesítési riasztást
 
A gép megbízható védelme
• Csak Philips fogyóeszközöket használjon
 

Értékesítés Előtti Szórólap ez Magyarország (2017, Október 1)



Szolgáltatások

Természetes módon eltávolítja a vízkövet

Az ioncserélő technológia eltávolítja a vízkövet a vízből, mielőtt az a
kávéfőzőbe ér, így nem alakulnak ki lerakódások. Ha a készülék kérésére
időben kicseréli a szűrőt, minden egyes filterrel akár 625 csésze kávét
élvezhet*

Tovább tartó, finomabb íz

Az AquaClean segít hosszabb ideig megőrizni a kávé ízét, és megakadályozza a
gép eldugulását az olyan innovatív funkcióknak köszönhetően, mint az
ioncserés technológia, a szabadalmaztatott vízáramlás és a mikroporózus
szűrő.

Optimálisan tisztított víz

Az AquaClean biztosítja, hogy csak tiszta és szűrt víz áramlik a teljes automata
kávéfőző gépbe, így csökkenti a vízkőmentesítés szükségét. Az AquaClean
szűrőnek köszönhetően akár 5000 csésze kávét élvezhet vízkőmentesítés
nélkül, a szűrő 8 cseréjével.

A szűrő kiszűr minden szennyeződést

A kávéfőzetét minden apró részecskétől megszabadítva sokkal jobb minőségű
italt nyerhet. A mikroporózus szűrő kitisztítja a szennyeződéseket a vízből, így
garantálhatja, hogy minden csésze kávé friss, tiszta és ízletes lesz.

Könnyedén aktiválja a szűrőt

Egy ilyen tartós funkciót nem is lehetne egyszerűbben felszerelni. Csak illessze
be AquaClean szűrőjét a Saeco szuper-automata eszpresszógépe víztartályába,
aktiválja a felhasználói felületen keresztül, és készen áll 5000 csészényi tiszta
kávé élményére, vízkőtlenítés nélkül*.

Vízkőmentesítésre figyelmeztetés

Az AquaClean szűrő aktiválása automatikusan kikapcsolja a vízkőmentesítési
riasztást. Gondtalanul, hosszú ideig élvezheti a legkiválóbb minőségű kávét – és
8 szűrőcseréig a gép nem kapcsolja vissza a vízkőmentesítési folyamatot. Az
AquaCleannel felszerelt gépek víztartályán matrica található.

Eredeti Philips

Csak Philips fogyóeszközöket használjon, hogy a készülék hosszabb ideig
zökkenőmentesen működjön. A Philips fogyóeszközök a Philips és a Saeco
gépek egyetlen ajánlott fogyóeszközei.

termékjellemzők
Felhívjuk a figyelmét arra, hogy ez egy értékesítés előtti szórólap, melynek tartalma jelenlegi legjobb tudásunkat tükrözi a fent említett országra vonatkozóan. A szórólap tartalma előzetes
értesítés nélkül megváltozhat. A Philips nem vállal felelősséget a szórólap tartalmáért.

Kidolgozás
A készülék anyaga Műanyag

Származási hely
Gyártó ország Svájc

Műszaki adatok
Tartozékok: 2 db AquaClean vízszűrő

Méret csomagolással együtt
Magasság 14,80 cm
Szélesség 9,60 cm
Mélység 8,60 cm
Nettó tömeg 0,32 kg
Bruttó tömeg 0,36 kg
EAN 08710103818694

az adatok változhatnak
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Mellékelt termékek
száma

1

Származási hely CH
Harmonizált rend-
szerkód

842121

Külső kartondoboz
Hosszúság 27,10 cm

Szélesség 20,60 cm
Magasság 16,00 cm
Bruttó tömeg 2,30 kg
EAN 18710103818691
Fogyasztói csomago-
lások száma

6

* A kávéfőzőkön jelzettek szerint 8 szűrőcserével kalkulálva. A csészék tényleges száma függ a kiválasztott kávétípusoktól, illetve az öblítési és tisztítási szokásoktól.
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