
 

Kit de întreţinere

 
Echivalent CA6707/00

Kit de protecţie completă

2 filtre AquaClean şi lubrifiant

6 pl. curăţ. lapte 6 tabl. îndep.
ulei

 

CA6707/10

Extinde durata de viaţă a aparatului
Prepară cafea mai gustoasă

Kitul de întreţinere îţi permite să ai grijă de espressorul tău complet automat, menţinându-l curat şi în perfectă

stare de funcţionare. Fiecare componentă a acestui kit are o funcţie specială pentru a-ţi proteja aparatul.

Protecţie eficientă a espressorului tău

Până la 5000 de ceşti* fără detartrare graţie AquaClean

Menţine piesele în mişcare ale aparatului în stare perfectă de funcţionare

Protejează espressoarele împotriva înfundării cu reziduuri de cafea

Calitate senzaţională a cafelei

Menţine gustul cafelei în timp

O apă mai curată prelungeşte durata de viaţă a espressorului tău

Tot ceea ce ai nevoie într-un singur pachet

6 luni de protecţie completă

Protecţie fiabilă a aparatului

Foloseşte doar consumabile Philips



Kit de întreţinere CA6707/10

Repere

Filtru AquaClean

Inovaţia noastră nouă şi brevetată, filtrul de

apă AquaClean, garantează că vei profita la

maximum de cafetiera complet automată. Prin

schimbarea filtrului la solicitarea aparatului, nu

va trebui să-ţi detartrezi aparatul timp de până

la 5.000 de ceşti, beneficiind de apă curată şi

purificată. Un beneficiu în plus este că alarma

de notificare pentru detartrare se dezactivează

automat după instalarea filtrului AquaClean în

cafetieră

Lubrifiant

Cu ajutorul lubrifiantului, poţi menţine unitatea

de preparare a espressorului în stare perfectă.

Lubrifiantul este absolut sigur pentru

consumatori.

Apă mai curată pentru aparatul tău

Filtrul de apă prelungeşte durata de viaţă a

espressorului tău, permiţându-ţi să te bucuri

de cel mai bun gust al cafelei pentru mai mult

timp.

Întreţinere uşoară

Kitul de întreţinere te va ajuta să-ţi menţii

espressorul în stare optimă în timp, punându-ţi

la îndemână fiecare element de curăţare atunci

când îţi este necesar.

Consumabile Philips originale

Foloseşte doar consumabile Philips pentru a te

asigura că aparatul funcţionează fără probleme

mai mult timp. Consumabilele Philips sunt

singurele recomandate pentru aparatele

Philips şi Saeco.

Protejează espressoarele

Tabletele pentru îndepărtarea reziduurilor

uleioase rezultate din cafea şi pudra de

curăţare a circuitului de lapte de la Philips

asigură funcţionarea eficientă a espressorului,

pentru cele mai bune rezultate. Îţi recomandăm

să efectuezi acest ciclu cel puţin o dată pe

lună.

Menţine gustul cafelei

Întreţinerea regulată asigură cel mai bun gust

şi cea mai bună aromă de la espressoarele

Philips şi Saeco.
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Specificaţii

Specificaţii tehnice

Include: Lubrifiant, 2 filtre AquaClean, 6

tablete de îndepărtare a uleiului de cafea, 6

plicuri de pudră de curăţare a circuitului de

lapte

 

* Luând în calcul 8 înlocuiri ale filtrului, aşa cum se indică

pe aparat. Numărul real de ceşti depinde de varietăţile

de cafea alese şi de metodele de clătire şi curăţare.
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