Vložek vodnega
ﬁltra Brita Intenza+
za espresso kavne aparate
Saeco
Izboljša okus kave
Ščiti pred vodnim kamnom
Zamenjajte vsaka 2 meseca
CA6702/00

Najboljša voda za okusnejšo kavo
Sveže ﬁltrirana voda zagotavlja izredno aromo
Inovativni vložek vodnega ﬁltra BRITA INTENZA+ je bil posebej zasnovan, da dragoceni espresso kavni aparat
Philips Saeco ščiti pred vodnim kamnom. Filtrira vodo, s čimer izboljša aromo in čist okus kave.
Izredna aroma kave
Prilagodljive nastavitve vodnega ﬁltra
Sveže ﬁltrirana voda za bogatejšo kavno aromo
Zanesljiva zaščita aparata
Učinkovitejša priprava
Ščiti sistem pred nabiranjem vodnega kamna
Daljša življenjska doba
Čistejša voda podaljša življenjsko dobo espresso kavnega aparata
Pripravljeno za uporabo
Sistem Click&Go
Zamenjajte vsaka 2 meseca
Vodnik o združljivosti
Izdelek je združljiv z vsemi aparati Saeco, razen z modelom Saeco Vienna
Za podrobnejše informacije si oglejte vodnik o združljivosti

Vložek vodnega ﬁltra Brita Intenza+

CA6702/00

Značilnosti

Speciﬁkacije

Izredna aroma kave

Zmanjšuje količino vodnega kamna
Vodni ﬁlter INTENZA+ ščiti aparat pred
nabiranjem vodnega kamna, ki je v vodi iz pipe
in ki vpliva na okus ter aromo kave.
Daljša življenjska doba

Voda je bistvena sestavina vsake kave – da bi
torej dosegli najboljši okus, je vedno
najprimernejša rešitev profesionalno ﬁltriranje.
Zato je pri vseh espresso kavnih aparatih
Saeco mogoče dokupiti inovativni vodni ﬁlter
INTENZA+, ki smo ga zasnovali v sodelovanju
s podjetjem BRITA, vodilnim proizvajalcem
vodnih ﬁltrov za gospodinjstva. Samo nastavite
raven trdote za svojo lokacijo, za vse ostalo pa
poskrbi napredna tehnologija ﬁltra. In rezultat?
Idealna voda za kavo espresso z izrazito aromo.
Prilagodljive nastavitve ﬁltra

Vodni ﬁlter podaljša življenjsko dobo espresso
kavnega aparata, zato boste lahko dlje uživali
v najokusnejši kavi.
Sistem Click&Go
Vložek vodnega ﬁltra se zlahka vstavi v
zbiralnik za vodo in je pripravljen za uporabo v
manj kot 30 sekundah.
Zamenjajte vsaka 2 meseca

Nastavitve vodnega ﬁltra lahko prilagodite
glede na trdoto vode. Enostavno obrnite
obroček za nastavitev na vodnem ﬁltru
Intenza+. Nastavite ga na A za mehko vodo, na
B za srednje trdo vodo (tovarniška nastavitev)
ali na C za trdo vodo. S tem zagotovite
optimalno zaščito pred vodnim kamnom in
najboljši okus.
Učinkovita priprava
Vodni ﬁlter skrbi za to, da sta temperatura in
tlak med pripravo espresa ves čas enakomerna,
s čimer izboljša učinkovitost aparata.

Redna menjava vložka vodnega ﬁltra je
pomembna za zagotavljanje najboljšega okusa
kave in stalno zaščito aparata, zato ga
zamenjajte vsaka dva meseca.
Vodnik o združljivosti
Izdelek je združljiv z naslednjimi aparati: A
modo mio Lavazza, Exprelia, Incanto Base/de
luxe, Intellia, Nina (ročni), Odea, Poemia
(ročni), Primea, Royal (starejši in 2011), Syntia
(vsi), Talea (vsi), Xeasy 2011, Xelsis, Xsmall,
Gaggia Accademia, Gaggia Unica, Gaggia
Platinum, Gaggia Brera, My Coﬀee Spidem.
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Teža in dimenzije
Dimenzije izdelka (Š x G x V): 140 x 70 x
60 mm
Teža izdelka: 0,118 kg
Količina: 1 vložek vodnega ﬁltra

