Philips
Sada pro údržbu

Stejné jako CA6706/00
Sada pro kompletní péči
2x přípravek a 2x filtr na vodu
6x odstraňovač oleje a vazelína

CA6706/10

Prodlužuje životnost přístroje
Příprava chutnější kávy
Sada pro údržbu vám umožní předejít poruchám espresovače a přitom zajistí jeho čistý a
bezproblémový provoz. Tato sada zaručí maximální výkon vašeho přístroje.
Efektivní ochrana espresovače
• Vše, co potřebujete k dokonalé ochraně plně automatického přístroje
• Dokonalé odstranění vodního kamene ve vodních okruzích
• Chrání espresovače před zanesením nečistotami
• BRITA INTENZA+Čerstvě filtrovaná voda pro bohatší aroma kávy
Delší životnost
• Čistší voda prodlužuje životnost espresovače
Spolehlivá ochrana kávovaru
• Používejte pouze příslušenství od společnosti Philips
• Chrání systém před usazováním vodního kamene
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Přednosti

Čistší voda pro váš přístroj

Vše co potřebujete pro svůj přístroj

Chráněno před vodním kamenem

Vodní filtr prodlužuje životnost espresovače a
zajišťuje tak požitek z nejlépe chutnající kávy
po delší dobu.

Sada pro údržbu Philips je nejvhodnější sadou
pro dokonalé udržení špičkového výkonu
espresovače Philips a Saeco.

Přípravek na odvápnění espresovače

Chrání kávovary

Tento speciální přípravek na odstranění
vodního kamene chrání váš přístroj před
nahromaděním vodního kamene, který
ovlivňuje výkon přístroje a chuť kávy.
Přípravek je vysoce efektivní, bezpečný a
snadno se používá. Chcete-li dosáhnout
skutečně účinného odvápnění, opakujte postup
odstranění vodního kamene, když je to
zapotřebí, nebo po přípravě 250 šálků
v závislosti na tvrdosti vody.
Originál Philips

Přípravek Philips Saeco na odstranění vodního
kamene dokonale vyčistí veškeré vodní okruhy
espresovače.
BRITA INTENZA+
BRITA INTENZA+Čerstvě filtrovaná voda pro
bohatší aroma kávy

Naše tablety pro odstraňování kávového oleje
odstraňují veškeré zbytky oleje a současně
udržují efektivní výkon espresovače, aby
podával ty nejlepší výsledky. Doporučujeme
provádět tento cyklus alespoň jednou měsíčně.

Používejte pouze příslušenství od společnosti
Philips, abyste měli jistotu, že váš přístroj bude
fungovat bez problémů a po dlouhou dobu.
Příslušenství Philips je jediným doporučeným
příslušenstvím pro přístroje Philips a Saeco.
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Specifikace
Technické údaje

• Zahrnuje: 2 lahve přípravku na odstraňování
vodního kamene,, 2 filtrační patrony BRITA
INTENZA+, 6x odstraňovač kávového oleje, 6x

čistič okruhu mléka, vazelína

Hmotnost a rozměry

• Hmotnost výrobku: 0,9 kg
•
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