Philips Saeco
Wkład filtra wody
Brita Intenza+
• do ekspresów do kawy Saeco

• Poprawa smaku kawy

• Chroni przed nagromadzeniem
kamienia

• Wymieniaj co 2 miesiące

CA6702/00

Najlepsza woda umożliwia zaparzenie smaczniejszej kawy

Świeżo przefiltrowana woda zapewnia intensywny aromat
Innowacyjny wkład filtra wody BRITA INTENZA+ powstał specjalnie po to, aby chronić
cenny ekspres do kawy Philips Saeco przed osadzaniem się kamienia. Filtruje wodę,
wzmacniając tym samym aromat i smak kawy.
Dłuższa żywotność
• Czystsza woda wydłuża okres eksploatacji ekspresu do kawy
Przewodnik w zakresie zgodności
• Szczegółowe informacje znajdują się w przewodniku w zakresie zgodności
Intensywny aromat kawy
• Regulowane ustawienia filtra wody
• Świeżo przefiltrowana woda zapewnia bardziej intensywny aromat kawy
Gotowość do użycia
• System montażu Click & Go
• Wymieniaj co 2 miesiące
Niezawodna ochrona urządzenia
• Ochrona urządzenia przed nagromadzeniem kamienia
• Bardziej skuteczny proces parzenia

CA6702/00

Wkład filtra wody Brita Intenza+

do ekspresów do kawy Saeco Poprawa smaku kawy, Chroni przed nagromadzeniem kamienia, Wymieniaj co
2 miesiące

Zalety

Intensywny aromat kawy

Ogranicza nagromadzenie kamienia

Dane techniczne
Masa i wymiary

Filtr wody INTENZA+ pomaga chronić urządzenie
przed nagromadzeniem kamienia z wody z kranu,
który negatywnie wpływa na smak i aromat kawy.

• Wymiary produktu (S x G x W):
140 x 70 x 60 mm
• Ilość: 1 wkład filtra wody

Dłuższa żywotność

Masa i wymiary

• Waga produktu: 0,118 kg

Opakowanie

• Ilość: 1 water filter cartridge

Serwis
Woda jest najważniejszym składnikiem każdego
espresso, zatem aby uzyskać idealny smak, najlepiej
jest profesjonalnie ją filtrować. Właśnie dlatego
wszystkie ekspresy do kawy Saeco można
opcjonalnie wyposażyć w innowacyjny filtr wody
INTENZA+, który został opracowany we
współpracy z firmą BRITA — światowym numerem
1 w dziedzinie domowych filtrów wody. Wystarczy
ustawić poziom twardości wody, a zaawansowana
technologia wykona resztę. Rezultatem jest
doskonała woda do espresso o bardzo intensywnym
aromacie.

Regulowane ustawienia filtra

• Roczna gwarancja: Yes
•

Filtr wody przedłuża żywotność ekspresu do kawy i
sprawia, że możesz dłużej cieszyć się kawą o
doskonałym smaku.

System montażu Click & Go

Wkład filtra wody można jednym prostym ruchem
założyć na zbiornik wody i jest on gotowy do użycia
w niespełna 30 sekund.

Wymieniaj co 2 miesiące

Ustawienia filtra wody można dostosować do
twardości wody. Wystarczy obrócić pierścień
regulacji na filtrze wody Intenza+. Wybierz
ustawienie A dla wody miękkiej, B dla wody o
średniej twardości (ustawienie fabryczne) lub C dla
wody twardej. Zapewni to optymalną ochronę przed
kamieniem i najlepszy smak.

Wydajny proces parzenia

Filtr wody gwarantuje stałą temperaturę i ciśnienie
podczas procesu parzenia, poprawiając wydajność
ekspresu do kawy.

Aby ekspres do kawy był stale chroniony, a kawa
miała zawsze optymalny smak, konieczna jest
regularna wymiana wkładu. Wkład należy wymieniać
co dwa miesiące.

Szczegółowe informacje w przewodniku
w zakresie zgodności

Szczegółowe informacje znajdują się w przewodniku
w zakresie zgodności
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