
 

 

Philips
Avkalkningsmedel för 
espressomaskin

• Samma som CA6700/00
• 1 avkalkningscykel
• Förläng maskinens livslängd
• Förbättrar kaffesmaken

CA6700/10
Ta bort kalk och förläng 

maskinens livslängd
För att bibehålla bästa möjliga prestanda och för att kunna brygga det godaste kaffet är 
det viktigt att avkalka kaffebryggaren regelbundet. Använd endast Philips avkalkningsmedel 
så att dina Philips- och Saeco-apparater fungerar så länge och så säkert som möjligt.

Sensationell kaffekvalitet
• Garanterar att kaffets temperatur är rätt för bättre smak
• Bibehåller kaffets smak över tiden

Tillförlitligt skydd för maskinen
• Använd bara delar från Philips

En espressomaskin som håller länge
• Perfekt avkalkning en längre livslängd
• Philips godkända avkalkningslösning
• Skyddar systemet mot kalkavlagringar



 Perfekt avkalkning

Philips avkalkare rengör alla vattenkretsar i 
espressomaskinen.

Skyddade från kalkavlagringar

Kalkavlagringar är en naturlig del av vattnet och 
därmed maskinens användning. Den här speciella 
avkalkaren hjälper till att skydda maskinen mot 
kalkavlagringar som påverkar prestanda och smak. 
Avkalkaren är mycket effektiv, säker och lätt att 
använda.

Philips godkända avkalkning

Den exklusiva sammansättningen i Philips 
espressomaskin garanterar en noggrann avkalkning 
som inte skadar de ömtåliga delarna inuti apparaten.

Behålla kaffesmaken

Regelbundet underhåll garanterar den bästa smaken 
och aromen med espressomaskinen från Philips och 
Saeco.

Kaffets temperatur är rätt

Avkalkaren tar bort kalkavlagringar i vattnets 
kretslopp som skulle absorbera värme från pannan, 
och därför sänka kaffetemperaturen.

Philips Original

Använd endast Philips-förbrukningsartiklar för att 
uppnå maximal livslängd och säkerhet för dina 
Philips- och Saeco-apparater. Gäller för alla 
tillbehör***.
CA6700/10

Specifikationer
Ursprungsland
• Tillverkad i: Tyskland

Tekniska specifikationer
• Inkluderar: En flaska, 250 ml, för en 

avkalkningscykel

Vikt och mått
• Antal: 250 ml avkalkningslösning
•
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