
 

 

SENSEO®

Avkalkningsmedel

• för SENSEO®-kaffebryggare
• minskar kalkavlagringar
• för enkel avkalkning

CA6520/00
Makalöst färskbryggt kaffe!
Avkalkningsmedel för alla SENSEO®-kaffemaskiner
SENSEO®-avkalkningsmedel CA6520/00 tar bort kalk från senseo®-kaffemaskin så att du 

kan dricka färskt och välsmakande SENSEO®-kaffe. En regelbunden avkalkning förlänger 
senseo®-kaffemaskinens livslängd.

Snabb och enkel avkalkning
• Färdig vätska för enkel avkalkning
• Enklare än någonsin! Ingen omrörning krävs!
• Praktisk återförslutningsbar flaska för enkel förvaring

Optimal kaffesmak
• Avkalkningsmedlet tar bort kalkpartiklar som påverkar kaffesmaken
• En ren intern krets säkerställer perfekt kaffevolym
• Avkalka regelbundet för att säkerställa att rätt kaffetemperatur

Längre hållbarhet
• Avkalkningsmedlet har tagits fram för Senseo-maskinerna
• Perfekt sammansättning som ger optimala avkalkningsresultat



 Enkel förvaring
Praktisk återförslutningsbar flaska för enkel förvaring

Framtaget för Senseo
Senseo-avkalkningsmedlet har utvecklats specifikt 
för Senseo-apparater. Använd endast Senseo-
godkända avkalkningsmedel, ättika och andra 
avkalkningsmedel kan skada maskinen.

Enklare än någonsin!
Senseo-avkalkningsmedlet levereras med tydliga 
användningsinstruktioner och ger snabb, enkel och 
säker avkalkning.

Kaffetemperatur och -volym
Avkalkningsmedlet rengör apparatens interna krets 
och säkerställer perfekt kaffevolym vid rätt 
temperatur

Optimal kaffesmak
Genom regelbunden avkalkning med Senseo-
avkalkningsmedlet får du maximal koppvolym och 
optimal kaffetemperatur och förhindrar att Senseo-
apparaten täpps till av kalkavlagringar, vilket 
förlänger Senseo-maskinens livslängd

Regelbunden avkalkning
Avkalka Senseo-apparaten minst var tredje månad 
för att hålla den i toppskick och få så välsmakande 
kaffe som möjligt.

Enkel avkalkning
Färdig vätska för enkel avkalkning

Avkalka regelbundet
Avkalka regelbundet för att säkerställa att rätt 
kaffetemperatur
CA6520/00
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Tekniska specifikationer
• Innehåll: 1 flaska avkalkningsmedel
• Kapacitet: 250 ml
• Ingredienser: Vatten och citronsyra. Optimal 

koncentration för Senseo-apparater

Ursprungsland
• Tillverkad i: Tyskland
•

Specifikationer
Avkalkningsmedel
för SENSEO®-kaffebryggare minskar kalkavlagringar, för enkel avkalkning
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