
 

 

Philips Saeco
Odkamieniacz do 
ekspresów do kawy

• 1 cykl usuwania kamienia
• 250 ml
• reduces limescale

CA6700/00
Doskonała ochrona Twojego ekspresu do kawy

Dłuższy okres eksploatacji urządzenia
Regularne usuwanie kamienia z ekspresu do kawy jest niezbędne, aby zapewnić jego 

optymalne działanie. Ten specjalny środek do ekspresu usuwa kamień i zapobiega korozji, 
chroniąc urządzenie i wydłużając jego okres eksploatacji.

Niezwykła jakość kawy
• Zapewnia odpowiednią temperaturę kawy, która uwydatnia jej smak
• Utrzymuje zawsze idealny smak kawy, taki jak w pierwszej filiżance

Dłuższa żywotność ekspresu do kawy
• Wyjątkowa formuła umożliwiająca bezpieczne i delikatne odkamienianie
• Chroni urządzenie przed nagromadzeniem kamienia
• Skuteczne usuwanie kamienia dla wydłużenia okresu eksploatacji urządzenia



 Lepszy smak i aromat
Regularna konserwacja urządzenia zapewnia 
doskonały smak i aromat kawy przygotowywanej 
przez ekspres Saeco

Temperatura kawy
Odkamieniacz usuwa kamień z obiegu wody, dzięki 
czemu nie pochłania on ciepła wytwarzanego przez 
bojler i nie obniża temperatury kawy.

Wyjątkowa formuła
Wyjątkowa formuła odkamieniacza do ekspresów 
do kawy Philips Saeco zapewnia dokładne usuwanie 
kamienia, nie powodując uszkodzeń delikatnych 
elementów wewnątrz urządzenia.

Ogranicza nagromadzenie kamienia
Kamień jest naturalnym składnikiem wody, której 
używasz do przygotowywania kawy w ekspresie. Ten 
specjalny odkamieniacz chroni urządzenie przed 
osadzaniem się kamienia, co ma wielkie znaczenie dla 
jego efektywności oraz smaku przyrządzanego 
napoju. Odkamieniacz jest bardzo skuteczny, 
bezpieczny i łatwy w użyciu.

Specjalny odkamieniacz do ekspresów 
do kawy
Odkamieniacz Philips Saeco oczyszcza obieg wody w 
ekspresie do kawy
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Kraj pochodzenia
• Wyprodukowano w: Niemcy

Dane techniczne
• W zestawie: 1 butelka o pojemności 250 ml jest 

przeznaczona na jeden cykl usuwania kamienia

Opakowanie
• Ilość: 1 bottle of 250 ml
•

Dane techniczne
Odkamieniacz do ekspresów do kawy
1 cykl usuwania kamienia 250 ml, reduces limescale

http://www.philips.com

