Philips
Odkamieniacz do
ekspresów do kawy

• Odpowiada CA6700/00
• 1 cykl usuwania kamienia
• dłuższa żywotność urządzenia

• Poprawa smaku kawy

Usuwanie kamienia i wydłużanie
czasu eksploatacji urządzenia
Regularne usuwanie kamienia z ekspresu do kawy jest niezbędne do zapewnienia
optymalnej pracy urządzenia i najlepszego smaku kawy. Ten specjalny odkamieniacz do
ekspresu usuwa kamień z urządzenia.
Niezwykła jakość kawy
• Zapewnia odpowiednią temperaturę kawy, która uwydatnia jej smak
• Pełnia smaku przez długi czas
Niezawodna ochrona urządzenia
• Stosuj wyłącznie akcesoria Philips

CA6700/10

Dłuższa żywotność ekspresu do kawy
• Skuteczne usuwanie kamienia dla wydłużenia okresu eksploatacji urządzenia
• Roztwór środka do usuwania kamienia zatwierdzony do użytku przez firmę Philips
• Chroni urządzenie przed nagromadzeniem kamienia

CA6700/10

Odkamieniacz do ekspresów do kawy

Odpowiada CA6700/00 1 cykl usuwania kamienia, dłuższa żywotność urządzenia, Poprawa smaku kawy

Zalety

Dane techniczne

Skuteczne usuwanie kamienia

kamienia, które nie powoduje uszkodzeń delikatnych
elementów wewnątrz urządzenia.

Pełnia smaku kawy

Masa i wymiary

• Ilość: Roztwór środka do usuwania kamienia 250
ml

Dane techniczne

• W zestawie: 1 butelka o pojemności 250 ml jest
przeznaczona na jeden cykl usuwania kamienia

Kraj pochodzenia

• Wyprodukowano w: Niemcy
•

Odkamieniacz Philips oczyszcza obieg wody w
ekspresie do kawy.

Ochrona przed odkładaniem się
kamienia

Regularna konserwacja zapewnia lepszy smak i
aromat kawy przygotowanej w ekspresach Philips i
Saeco.

Odpowiednia temperatura kawy

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.

Usuwanie kamienia ze skutecznością
gwarantowaną przez Philips

Wyjątkowa formuła odkamieniacza do ekspresów
do kawy Philips zapewnia dokładne usuwanie

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

Philips Original

Aby zapewnić dłuższą eksploatację ekspresu, stosuj
wyłącznie akcesoria Philips. Akcesoria Philips są
jedynymi zalecanymi produktami dla ekspresów
marki Philips i Saeco.
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