
 

Filtro de água e
calcário

 
Mesmo que CA6903/00

Sem descalcificação até 5000
chávenas*

Prolonga a vida útil da máquina

1x Filtro AquaClean

 

CA6903/10

Sem descalcificação até 5000 chávenas*
Com cada filtro pode desfrutar até 625 chávenas*!

Desfrute de água pura para um café com um óptimo sabor graças ao inovador

filtro de água AquaClean. O AquaClean filtra a água para garantir um aroma

intenso e reduz a necessidade de limpar o calcário da sua máquina, evitando a

formação de calcário.

Esqueça a descalcificação até 5000 chávenas*

Remove naturalmente o calcário graças à tecnologia de permuta de iões

A sua máquina não terá obstruções graças ao filtro microporoso

A água pura fornece os cafés mais puros

Água límpida perfeitamente purificada pelo fluxo de água patenteado

Filtro microporoso bloqueia todas as impurezas

Fácil de instalar e utilizar

Active o filtro sem esforço com o sistema Click&Go

A activação do AquaClean desactiva o alarme de descalcificação

Protecção fiável da máquina

Utilize apenas consumíveis da Philips



Filtro de água e calcário CA6903/10

Destaques

Remove naturalmente o calcário

Uma tecnologia de permuta de iões remove o

calcário da água antes de entrar na máquina

de café, impedindo assim a sua formação. Se

o filtro for substituído atempadamente quando

a máquina o solicitar, pode desfrutar de até

625 chávenas com cada filtro*

Melhor sabor, durante mais tempo

O AquaClean ajuda a preservar o sabor do café

durante mais tempo e evita que a sua máquina

fique obstruída graças a

funcionalidades inovadoras como a tecnologia

de permuta de iões, o fluxo de água

patenteado e o filtro microporoso.

Água límpida perfeitamente purificada

O AquaClean garante que apenas água pura e

filtrada flui para a sua máquina de café

totalmente automática e reduz a necessidade

de descalcificar. Com o AquaClean pode

desfrutar até 5000* chávenas sem ter de

descalcificar a máquina, substituindo o filtro 8

vezes.

O filtro bloqueia todas as impurezas

Libertar a preparação de café de todas as

pequenas partículas faz uma enorme diferença

para a qualidade do café. O filtro microporoso

evita que as impurezas contaminem a água,

para poder garantir que cada chávena que

prepara é fresca, limpa e deliciosa.

Active o filtro facilmente

Este tipo de funcionalidade resistente não

poderia ser mais rápido de instalar. Basta

encaixar o seu filtro AquaClean no depósito de

água da sua máquina de café expresso super

automática Saeco, activá-lo através da

interface do utilizador e está pronto para

saborear até 5000 chávenas de café puro sem

descalcificação*.

Alarme de descalcificação

Quando activar o filtro AquaClean, desactiva

automaticamente o alarme de descalcificação.

Café infindável e sem incómodos com a

melhor qualidade à sua disposição para

saborear - e a máquina irá reactivar o alarme

do processo de descalcificação apenas depois

de 8 substituições do filtro. As máquinas

equipadas com AquaClean têm um

autocolante no depósito da água.

Original da Philips

Utilize apenas consumíveis da Philips para

certificar-se de que a sua máquina funciona

normalmente durante mais tempo. Os

consumíveis da Philips são os únicos

consumíveis recomendados para as máquinas

Philips e Saeco.
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Especificações

Acabamento

Material da estrutura principal: Plástico

País de origem

Fabricada na: Suíça

Especificações técnicas

Inclui: 1x filtro de água AquaClean

 

* Com base em 8 substituições do filtro conforme

indicado pela máquina. O número real de chávenas

depende das variedades de café selecionadas e dos

padrões de enxaguamento e de limpeza.

© 2020 Koninklijke Philips N.V.

Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão

sujeitas a alterações sem aviso

prévio. As marcas comerciais são

propriedade de Koninklijke Philips

N.V. ou dos respectivos detentores.

Data de publicação

2020‑06‑11

Versão: 4.2.1

12 NC: 8826 903 10010

EAN: 08 71010 38186 87

www.philips.com

http://www.philips.com/

