
 

 

Philips
Tabletter som 
avlägsnar kaffeolja

• Samma som CA6704/60
• Anv. en gång i mån. och räcker 6 

ggr
• Förläng maskinens livslängd
• Brygg kaffe med godare smak

CA6704/10
Brygg kaffe med godare smak

Se till att bryggaren är ren
Drick nybryggt kaffe och inte de gamla resterna! Med den här produkten tas kaffeoljeresterna 
bort från kaffebryggarens bryggenhet. Använd endast Philips kaffeoljeborttagare så att dina 
Philips- och Saeco-apparater fungerar så länge och så säkert som möjligt.

Sensationell kaffekvalitet
• Bibehåller kaffets smak över tiden

Förlängd livslängd
• Regelbunden rengöring förlänger espressomaskinens livslängd

Effektivt skydd för espressomaskinen
• Skyddar espressomaskiner mot tilltäppning av sump

Tillförlitligt skydd för maskinen
• Använd bara delar från Philips



 Behålla kaffesmaken

Regelbundet underhåll garanterar den bästa smaken 
och aromen med espressomaskinen från Philips och 
Saeco.

Skyddar espressomaskiner

Våra tabletter tar bort alla kaffeoljerester samtidigt 
som de håller din espressomaskin i bästa skick för 
bästa resultat. Vi rekommenderar att du utför den 
här rengöringscykeln minst en gång i månaden.

Regelbunden rengöring

Förläng espressomaskinens livslängd och utnyttja 
dess fulla potential. Upprätthåll maskinens perfekta 
prestanda genom att rengöra den varje månad eller 
efter 500 koppar kaffe

Philips Original

Använd endast Philips-förbrukningsartiklar för att 
uppnå maximal livslängd och säkerhet för dina 
Philips- och Saeco-apparater. Gäller för alla 
tillbehör***.
CA6704/10

Specifikationer
Ursprungsland
• Tillverkad i: Tyskland

Tekniska specifikationer
• Inkluderar: Sex tabletter som avlägsnar kaffeolja

Vikt och mått
• Produktens vikt: 0,1 kg
• Antal: 6 tabletter på 1,6 g
•
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Funktioner
Tabletter som avlägsnar kaffeolja
Samma som CA6704/60 Anv. en gång i mån. och räcker 6 ggr, Förläng maskinens livslängd, Brygg kaffe med 
godare smak
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