
 

 

Philips
Plicuri de pudră de 
curăţare a circuitului 
de lapte
• Echivalent CA6705/60
• Pentru 6 utilizări: folosește-le 

lunar
• Extinde durata de viaţă a 

aparatului
• Prepară cafea mai gustoasă

CA6705/10
Prepară capuccino mai gustos

Păstrează circuitul de lapte curat şi igienic
Sistemul de curăţare a circuitului de lapte poate îndepărta eficient reziduurile de lapte de pe circuitele 

de lapte ale espressorului sau sistemului de spumare a laptelui. Te rugăm să foloseşti numai sistemul 

Philips de curăţare a circuitului de lapte pentru a asigura durata de viaţă şi siguranţa maxime ale 

aparatelor tale Philips şi Saeco.

Prelungește durata de viaţă
• Curăţarea regulată prelungește durata de viaţă a pieselor dispozitivului de spumare a laptelui

Protecţie eficientă a espressorului tău
• Protejează circuitele de lapte împotriva blocării cu reziduuri de lapte

Protecţie fiabilă a aparatului
• Folosește doar consumabile Philips

Calitate senzaţională a spumei de lapte
• Îmbunătăţește gustul specialităţii de cafea



 Gustul cafelei perfecte

Îmbunătăţește gustul specialităţii de cafea

Protejează circuitele de lapte

Protejează circuitele de lapte împotriva blocării cu 
reziduuri de lapte

Extinde durata de viaţă a aparatului

Curăţarea regulată prelungește durata de viaţă a 
tuturor pieselor sistemului de spumare a laptelui.

Consumabile Philips originale

Folosește doar consumabile Philips pentru a asigura 
durata de viaţă maximă și siguranţa aparatelor Philips 
și Saeco. Aplicabil pentru toate accesoriile***
CA6705/10
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Ţara de origine
• Fabricat în: Germania

Specificaţii tehnice
• Include: 6 plicuri de pudră de curăţare a circuitului 

de lapte

Greutate și dimensiuni
• Greutate produs: 0,1 kg
• Cantitate: 6 tablete de 1,6 g
•

Specificaţii
Plicuri de pudră de curăţare a circuitului de lapte
Echivalent CA6705/60 Pentru 6 utilizări: folosește-le lunar, Extinde durata de viaţă a aparatului, Prepară cafea 
mai gustoasă
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