
 

 

Philips
AquaClean Originál 
vodní filtry Philips, 
Saeco 2ks

• Stejné jako CA6903/10
• Až 5000 šálků* bez vodního 

kamene
• Prodloužení životnosti přístroje
• 2x filtr AquaClean

CA6903/22
Až 5000 šálků* bez vodního kamene

S každým filtrem si vychutnáte až 625* šálků!
Inovativní vodní filtr AquaClean omezuje tvorbu vodního kamene. Můžete si vychutnat 
čerstvou kávu připravenou z čisté vody. Používejte pouze originál vodní filtr Philips 
AquaClean. Zajistíte tak maximální životnost a bezpečnost svých kávovarů Philips a Saeco.

Spolehlivá ochrana kávovaru
• Používejte pouze originální příslušenství Philips

Snadná instalace a použití
• Aktivací filtru AquaClean deaktivujete alarm pro odstranění vodního kamene
• Snadná aktivace filtru díky systému click&go

Zapomeňte na odstraňování vodního kamene po dobu až 5000 šálků*
• Váš přístroj se díky mikroporéznímu filtru neucpe.
• Přirozeně odstraňuje vápník díky technologii výměny iontů

Čistá voda přispívá k lahodné kávě
• Optimálně vyčištěná průzračná voda patentovaným průtokem vody
• Mikroporézní filtr blokuje jakékoliv nečistoty



 Originál Philips

Používejte pouze originální příslušenství 
Philips. Zajistíte tak maximální životnost 
a bezpečnost svých produktů Philips a Saeco. 
Platí pro veškeré příslušenství***

Optimálně vyčištěná průzračná voda

Filtry AquaClean zajišťuje, že do vašeho plně 
automatického kávovaru proudí pouze čistá a 
filtrovaná voda a snižuje se tak nutnost 
odstraňování vodního kamene. Díky filtru 
AquaClean si můžete vychutnat až 5 000 * 
šálků, aniž byste museli přístroj odvápňovat 
tím, že osmkrát vyměníte filtr.

Lepší chuť, po dlouhou dobu

Filtr AquaClean pomáhá uchovávat chuť kávy 
po delší dobu a zabraňuje ucpání přístroje díky 

inovačním funkcím, jako je technologie výměny 
iontů, patentovaný průtok vody a 
mikroporézní filtr.

Přirozeně odstraňuje vápník

Technologie výměny iontů odstraňuje vápník 
z vody před tím, než pronikne do přístroje, 
takže brání jeho hromadění. Pokud filtr včas 
vyměníte ve chvíli, kdy si to přístroj vyžádá, 
můžete si s každým filtrem vychutnat až 
625 šálků*

Filtr blokuje veškeré nečistoty

Když při přípravě kávy zbavíte vodu všech 
malých nečistot, bude kvalita vašeho šálku kávy 
nepřekonatelná. Mikroporézní filtr zabraňuje 
nečistotám kontaminovat vodu, takže si 
můžete být jistí, že každý váš šálek bude 
čerstvý a lahodný.

Jednoduše aktivujte filtr

Montáž tohoto odolného prvku nemůže být 
rychlejší. Stačí zacvaknout filtr AquaClean na 
dno vodní nádržky super automatického 
espresovače Saeco, aktivovat ho přes 
uživatelské rozhraní a můžete si začít 
vychutnávat až 5 000 šálků dokonale čisté kávy 
bez nutnosti odstraňování vodního kamene*.

Upozornění na vodní kámen

Aktivací filtru AquaClean automaticky 
deaktivujete upozornění na odstranění 
vodního kamene. Můžete si tak vychutnávat 
nekonečné množství té nejjemnější kávy, aniž 
byste se museli zabývat odvápňováním. Alarm 
pro odstranění vodního kamene se znovu 
aktivuje až po 8 výměnách filtru. Přístroje 
vybavené filtrem AquaClean mají na nádržce na 
vodu štítek.
CA6903/22

Přednosti
AquaClean Originál vodní filtry Philips, Saeco 2ks
Stejné jako CA6903/10 Až 5000 šálků* bez vodního kamene, Prodloužení životnosti přístroje, 2x filtr 
AquaClean
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Země původu
• Vyrobeno v: Švýcarsko

Technické údaje
• Zahrnuje: 2x vodní filtr AquaClean

Povrchová úprava
• Materiál hlavního tělesa: Plast
•

CA6903/22

Specifikace
AquaClean Originál vodní filtry Philips, Saeco 2ks
Stejné jako CA6903/10 Až 5000 šálků* bez vodního kamene, Prodloužení životnosti přístroje, 2x filtr 
AquaClean

* Založeno na 8 výměnách filtrů, jak je uvedeno na přístroji Skutečný 
počet šálků závisí na zvolených variantách kávy a frekvenci mytí a 
čištění.

http://www.philips.com

