
Karbantartókészlet

 
Megegyezik a CA6706/00
változattal

Teljes védőkészlet

2 db vízkőmentesítő és 2 db
vízszűrő

6 db olajeltávolító és
kenőanyag

 
CA6706/10

Meghosszabbítja a készülék élettartamát
Főzzön ízletesebb kávét

A karbantartókészlet lehetővé teszi a teljesen automata kávéfőző tisztítását és

problémamentes üzemeltetését a meghibásodások megelőzése érdekében.

Kialakításának köszönhetően a készülék lehető leghatékonyabb működését

biztosítja

Az eszpresszó kávéfőző gép hatékony védelme

Minden, ami ahhoz kell, hogy tökéletesen védje a Fullautomata gépét

A vízzel érintkező részek tökéletes vízkőmentesítése

Védi az eszpresszógépeket a kávémaradékok okozta dugulástól

BRITA INTENZA+Frissen szűrt víz a teltebb kávéaromáért

Meghosszabbítja az élettartamot

A tisztább víz meghosszabbítja az eszpresszógép élettartamát

A gép megbízható védelme

Csak Philips fogyóeszközöket használjon

Védi a rendszert a vízkőképződéstől



Karbantartókészlet CA6706/10

Fénypontok Műszaki adatok

Tisztább víz a gép számára

A vízszűrő meghosszabbítja az eszpresszógépe

élettartamát, ezáltal biztosítva, hogy hosszabb

ideig élvezhesse a legjobb ízű kávét.

Speciális eszpresszógép-vízkőmentesítő

A Philips Saeco vízkőmentesítő tökéletesen

megtisztítja az eszpresszógép összes, vízzel

érintkező részét.

BRITA INTENZA+

BRITA INTENZA+Frissen szűrt víz a teltebb

kávéaromáért

Minden, ami a gépéhez kell

A Philips karbantartókészlet a

legkényelmesebb készlet a Philips és Saeco

eszpresszógépek csúcsteljesítményének

fenntartásához

Védi az eszpresszógépeket

A Saeco kávéolaj-eltávolító tabletta minden

kávémaradványt eltávolít, miközben biztosítja

az eszpresszógép hatékony, legjobb

eredményt adó működését. Javasoljuk, hogy

havonta legalább egyszer végezze el a

tejadagoló-alkatrészek tisztítását.

Védett a vízkővel szemben

Ez a speciális vízkőmentesítő megóvja a

készüléket a működést és az ízt befolyásoló

vízkő felgyülemlésétől. Használata nagyon

hatékony, biztonságos és egyszerű. A hatékony

vízkőmentesítéshez a vízkőmentesítést a gép

jelzésekor, vagy a víz keménységétől függően

minden 250 csésze után kell elvégezni.

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.

Műszaki adatok

Tartozékok:: 2 üveg eszpresszógép-

vízkőmentesítő, 2 BRITA INTENZA+ vízszűrő

patron, 6 kávéolaj-eltávolító, kenőanyag

Tömeg és méretek

Készülék tömege: 0,9 kg
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