
 

Detartrant pentru
espressor

 
Echivalent CA6700/00

1 ciclu de detartrare

Extinde durata de viaţă a
aparatului

Îmbunătăţeşte gustul cafelei

 

CA6700/10

Elimină calcarul şi prelungeşte

durata de viaţă a aparatului

Decalcifierea periodică a espressorului este esenţială pentru a-i asigura

performanţe maxime şi îţi oferă cel mai bun gust al cafelei în orice moment. Acest

detartrant special pentru espressoare îndepărtează calcarul din aparat.

Pentru un espressor care poate fi utilizat mult timp

Decalcifiere perfectă pentru o durată extinsă de utilizare a aparatului

Protejează sistemul împotriva acumulării de calcar

Soluţie de detartrare aprobată de Philips

Calitate senzaţională a cafelei

Menţine gustul cafelei în timp

Asigură temperatura potrivită a cafelei pentru gust îmbunătăţit

Protecţie fiabilă a aparatului

Foloseşte doar consumabile Philips



Detartrant pentru espressor CA6700/10

Repere Specificaţii

Decalcifiere perfectă

Decalcificatorul Philips curăţă toate circuitele

de apă ale espressorului.

Protejat împotriva calcarului

Calcarul este o componentă naturală a apei

utilizate pentru funcţionarea aparatului. Acest

decalcificator special îţi protejează aparatul

împotriva depunerilor de calcar care afectează

performanţa şi gustul. Este extrem de eficient,

sigur şi uşor de utilizat.

Detartrare aprobată de Philips

Formula exclusivă a decalcificatorului pentru

espressoare Philips asigură decalcifiere

eficientă, fără afectarea părţilor delicate din

interiorul aparatului.

Menţine gustul cafelei

Întreţinerea regulată asigură cel mai bun gust

şi cea mai bună aromă de la espressoarele

Philips şi Saeco.

Temperatura cafelei este potrivită

Decalcificatorul elimină reziduurile de calcar

din ciclul de apă care ar absorbi căldura din

boiler, reducând aşadar temperatura cafelei.

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.

Ţara de origine

Fabricat în: Germania

Specificaţii tehnice

Include: 1 sticlă de 250 ml pentru un ciclu de

detartrare

Greutate şi dimensiuni

Cantitate: Soluţie de detartrare de 250 ml
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