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„Saeco“ espreso kavos
aparatams

1 nuosėdų šalinimo ciklas

mažina kalkių nuosėdų kiekį

 
CA6700/98

Nepriekaištinga espreso kavos aparato apsauga
Speciali „Saeco“ kalkių šalinimo priemonė espreso kavos aparatams

Šalinti kalkes espreso kavos aparate ypač svarbu siekiant užtikrinti, kad aparatas veiktų nepriekaištingai. Ši

speciali espreso kavos aparato kalkių šalinimo priemonė pašalina kalkes ir apsaugo nuo rūdijimo, taigi jūsų

aparatas bus apsaugotas ir veiks ilgiau.

Išskirtinė formulė

Saugus ir švelnus kalkių šalinimas

Ištobulinta per 25 metus

Veiksminga espreso kavos virimo aparato apsauga

Nepriekaištingas vandens sistemų nuosėdų šalinimas

Apsaugo jūsų sistemą nuo kalkių nuosėdų

Ilgesnis eksploatavimo laikas

Reguliariai atliekama kalkių šalinimo procedūra pailgina aparato eksploatavimo trukmę ir užtikriną puikų skonį

Greitas ir paprastas kalkių šalinimas

Geriausia paprasto kalkių šalinimo formulė

Stulbinamos kokybės kava

Kava išlieka skani ilgą laiką



Espreso kavos aparato kalkių šalinimo priemonė CA6700/98

Ypatybės Specifikacijos

Išskirtinė formulė

Išskirtinė „Philips Saeco“ espreso kavos

aparato kalkių šalinimo formulė – kruopštus

kalkių valymas nepažeidžiant trapių aparato

viduje esančių dalių.

Ištobulinta per 25 metus

Patikrinta ir patvirtinta „Saeco“, automatinio

espreso kavos virimo aparato kūrėjo.

Espreso apar. kalkių šalinimo priemonė

„Philips Saeco“ kalkių šalinimo priemonė

nepriekaištingai pašalina kalkių nuosėdas nuo

visų espreso kavos virimo aparato vandens

sistemų.

Mažina kalkių nuosėdų kiekį

Kalkių nuosėdos yra įprasta vandens,

naudojamo prietaisui veikti, sudedamoji dalis.

Ši speciali kalkių šalinimo priemonė apsaugo

jūsų prietaisą nuo kalkių nuosėdų, kurios turi

įtakos veikimui ir skoniui. Ji labai veiksminga,

saugi ir lengvai naudojama. Kad kalkių

nuosėdos būtų šalinamos efektyviai, prietaisą

valykite atsižvelgę į jo būklę arba paruošę 250

puodelių priklausomai nuo vandens kietumo.

Geresnis skonis ir aromatas

Reguliari „Saeco“ espreso kavos aparato

priežiūra užtikrina geriausią skonį ir aromatą.

Greitas ir paprastas kalkių šalinimas

Kartu su specialia „Saeco“ kalkių šalinimo

priemone espreso kavos aparatams pridedama

naudojimo instrukcija, kuria vadovaujantis

kalkės pašalinamos greitai, lengvai ir saugiai.

Kilmės šalis

Pagaminta: Vokietija

Techniniai duomenys

Pritaikymas: 1 nuosėdų šalinimo ciklas

Turinys: Vienas 250 ml talpos buteliukas

Produktai: 50 % citrinų rūgšties, 25 % pieno

rūgšties

Svoris ir matmenys

Produkto matmenys (plotis x gylis x aukštis):

66 x 40 x 169 mm

Gaminio svoris: 0,25 kg
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