Katlakivi- ja veeﬁlter
Sama mis CA6903/01
Katlakivieemalduseta kuni
5000 tassi*
Masina pikem tööiga
2 AquaCleani ﬁltrit

CA6903/22

Katlakivieemalduseta kuni 5000 tassi*
Iga ﬁltriga saate nautida kuni 625* tassitäit!
Tänu uuenduslikule AquaCleani veeﬁltrile saate maitsva kohvi valmistamiseks puhast vett kasutada. AquaCleani
ﬁltreeritud vesi tagab intensiivse aroomi ja takistab katlakivi tekkimist, minimeerides seeläbi masinast katlakivi
eemaldamise vajadust.
Unustage katlakivieemaldus 5000 tassi* vältel
Ioonivahetuse tehnoloogia eemaldab katlakivi loomulikul teel
Mikropooridega ﬁlter väldib masina ummistumist
Puhas vesi tagab puhtaima kohvi
Täielikult puhastatud vesi tänu patenditud veevoolule
Mikropooridega ﬁlter eemaldab kogu mustuse
Lihtne paigaldada ja kasutada
Click&go süsteem ﬁltri hõlpsaks aktiveerimiseks
AquaCleani aktiveerimisel lülitub katlakivieemalduse alarm välja
Usaldusväärne kaitse masinale
Kasutage ainult Philipsi kulutarvikuid
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Esiletõstetud tooted
Loomulik katlakivieemaldus

eemaldada. Tänu AquaCleanile saate nautida
kuni 5000* tassitäit kohvi katlakivi
eemaldamata. Peate lihtsalt ﬁltrit 8 korda
vahetama.

Katlakivi eemaldamise alarm

Filter püüab kinni kogu mustuse

Ioonivahetuse tehnoloogia eemaldab
kohvimasinasse sisenevast veest katlakivi,
vältides nii selle kogunemist. Kui vahetate ﬁltrit
õigeaegselt, kui masin seda nõuab, saate iga
ﬁltriga nautida kuni 625 tassitäit.*
Parem maitse pikemat aega

Mikroosakestest vabastatud vesi parandab
oluliselt kohvitassi kvaliteeti. Mikropooridega
ﬁlter eemaldab veest pisimadki saasteained, et
iga tassitäis kohvi oleks värske, puhas ja
maitsev.

AquaCleani aktiveerimise korral
inaktiveeritakse katlakivi eemaldamise alarm
automaatselt. Võite muretult parima
kvaliteediga kohvi nautida ja alles kaheksa
ﬁltrivahetuse järel lülitab masin
katlakivieemalduse alarmi taas sisse.
AquaCleaniga masinatel on veepaagil vastav
kleebis.
Philips Original

Filtri aktiveerimine on lihtne

AquaClean aitab kohvi maitsel kauem säilida
ja ennetab masina ummistumist tänu
uuenduslikele funktsioonidele nagu
ioonvahetuse tehnoloogia, patenteeritud
veevool ja mikropooridega ﬁlter.
Täielikult puhastatud vesi

Tänu AquaCleanile voolab täisautomaatsesse
kohvimasinasse ainult puhas ja ﬁltreeritud
vesi, mistõttu tuleb katlakivi harvemini

Nii kasuliku funktsiooni paigaldamine ei saaks
lihtsam olla. Lihtsalt pange AquaCleani ﬁlter
oma Saeco täisautomaatse espressomasina
veepaaki, aktiveerige see kasutajaliidese
kaudu ja oletegi valmis nautima kuni 5000
puhast tassitäit kohvi ilma katlakivi
eemaldamata*.

Ainult Philipsi kulutarvikute kasutamine tagab
masina pikaaegse tõrgeteta toimimise.
Soovitame Philipsi ja Saeco masinate puhul
kasutada ainult Philipsi kulutarvikuid.
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Spetsiﬁkatsioon
Viimistlus
Põhikorpuse materjal: Plast

Päritoluriik
Valmistatud: Šveits
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Tehnilised andmed
Võimalused: 2 AquaCleani veeﬁltrit

* Pärast kaheksat ﬁltrivahetust kooskõlas masina antud
juhistega. Tegelik tasside arv oleneb valitud
kohvisortidest ning loputus- ja puhastussagedustest.

