
 

 

Philips
Tabletki 
odtłuszczające do 
bloku zaparzającego

• Odpowiada CA6704/60
• Na 6 zastosowań — używać raz 

w miesiącu
• dłuższa żywotność urządzenia
• Parzenie kawy o lepszym smaku

CA6704/10
Parzenie kawy o lepszym smaku

Utrzymywanie czystości ekspresu
Delektuj się smakiem kawy, a nie jej pozostałości! Ten produkt usunie z bloku zaparzającego ekspresu 

do kawy resztki oleju kawowego. Aby zapewnić maksymalną żywotność i bezpieczeństwo urządzeń 

Philips i Saeco, należy używać wyłącznie środka do usuwania oleju kawowego Philips.

Niezwykła jakość kawy
• Pełnia smaku przez długi czas

Dłuższa żywotność
• Regularne czyszczenie wydłuża okres eksploatacji ekspresu do kawy

Skuteczna ochrona ekspresu do kawy
• Zapobiega zapchaniu ekspresu przez resztki

Niezawodna ochrona urządzenia
• Stosuj wyłącznie akcesoria Philips



 Pełnia smaku kawy

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

Ochrona ekspresów do kawy

Nasze tabletki odtłuszczające usuwają wszystkie 
pozostałości oleju kawowego, zapewniając sprawne 
działanie ekspresu oraz smaczną kawę. Zalecamy 
przeprowadzanie cyklu czyszczenia raz w miesiącu.

Regularne czyszczenie

Przedłuż okres eksploatacji ekspresu i w pełni ciesz 
się jego możliwościami. Aby zapewnić doskonałe 
działanie urządzenia na długi czas, należy je czyścić co 
miesiąc lub po przygotowaniu 500 filiżanek kawy.

Philips Original

Aby zapewnić maksymalną żywotność i 
bezpieczeństwo urządzeń Philips i Saeco, należy 
używać wyłącznie materiałów eksploatacyjnych firmy 
Philips. Dotyczy wszystkich akcesoriów***
CA6704/10

Dane techniczne
Kraj pochodzenia
• Wyprodukowano w: Niemcy

Dane techniczne
• W zestawie: 6 × tabletka do usuwania oleju 

kawowego

Waga i wymiary
• Waga produktu: 0,1 kg
• Ilość: 6 tabletek po 1,6 g
•
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Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia. 
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips N.V. 
lub własnością odpowiednich firm.
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Zalety
Tabletki odtłuszczające do bloku zaparzającego
Odpowiada CA6704/60 Na 6 zastosowań — używać raz w miesiącu, dłuższa żywotność urządzenia, Parzenie 
kawy o lepszym smaku
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