
 

 

Philips
Kalkių šalinimo ir 
vandens filtras

• Tas pats kaip CA6903/01
• Iki 5000 puodelių be 

nukalkinimo*
• Ilgesnė aparato eksploatavimo 

trukmė
• 2x „AquaClean“ filtrai

CA6903/22
Iki 5000 puodelių be nukalkinimo*

Su kiekvienu filtru mėgausitės iki 625* puodelių kavos!
Naujoviškas „AquaClean“ vandens filtras sumažina kalkių nuosėdų susidarymą. Galite mėgautis 
šviežia kava iš švaraus vandens. Norėdami užtikrinti ilgiausią savo „Philips“ ir „Saeco“ prietaisų 
tarnavimo laiką bei didžiausią saugumą, naudokite tik „Philips AquaClean“ vandens filtrą.

Patikima aparato apsauga
• Naudokite tik „Philips“ reikmenis

Lengva sumontuoti ir naudoti
• Įjungus „AquaClean“ nuosėdų šalinimo įspėjimas išjungiamas
• Naudodami „Click&go“ sistemą be vargo suaktyvinsite filtrą

Nereikės nukalkinti iki išvirsite 5000 kavos puodelių*
• Dėl itin akyto filtro mašinoje nesusidaro kamščių
• Naudojama jonų keitimo technologija natūraliai pašalina kalkes

Tyras vanduo užtikrina geriausią kavą
• Dėl patentuotos vandens srovės vanduo optimaliai išvalomas
• Itin akytas filtras sulaiko nešvarumus



 Natūraliai šalina kalcį

Naudojama jonų keitimo technologija pašalina 
kalkes iš į kavos aparatą pilamo vandens, todėl 
kalkių nuosėdos nesusidaro. Jei aparatui 
nurodžius filtras pakeičiamas laiku, naudodami 
kiekvieną filtrą paruošite iki 625 kavos 
puodelių*

Ilgiau išliekantis geresnis skonis

„AquaClean“ pasižymi pažangiomis savybėmis, 
tokiomis kaip jonų mainų technologija, 
patentuota vandens srovė ir itin akytas filtras. 
Su juo ilgiau išlaikysite kavos skonį ir 
apsaugosite aparatą, kad neužsikimštų.

Optimaliai išvalytas vanduo

Naudojant „AquaClean“ tik tyras ir filtruotas 
vanduo bėga į visiškai automatinį kavos aparatą, 
todėl sumažėja poreikis nukalkinti. Su 
„AquaClean“ mėgausitės iki 5000* kavos 
puodelių nenukalkinę ir pakeisdami filtrą 8 
kartus.

Filtras nepraleidžia jokių nešvarumų

Kavos kokybei bet kokia smulki dalelė turi 
įtakos. Itin akytas filtras neleidžia nešvarumams 
užteršti vandens, todėl kiekvienas kavos 
puodelis bus šviežias, švarus ir skanus.

Lengvai aktyvuokite filtrą

Tokia ilgalaikė funkcija negali būti įdiegta 
greičiau. Tiesiog įkiškite „AquaClean“ filtrą į 

puikaus automatinio espreso aparato „Saeco“ 
vandens bakelį, aktyvuokite jį per naudotojo 
sąsają ir būsite pasiruošę mėgautis iki 5000 
kavos puodelių, pagamintų naudojant tyrą 
vandenį be nukalkinimo*.

Nuosėdų šalinimo įspėjimas

Aktyvuodami „AquaClean“ filtrą automatiškai 
išjungiate nuosėdų šalinimo įspėjimą. 
Mėgaukitės nesibaigiančia, be vargo gaminama 
geriausios kokybės kava, kol pakeisite 8 filtrus 
ir aparatas iš naujo įjungs nuosėdų šalinimo 
įspėjimą. Aparatai su „AquaClean“ pažymėti 
lipduku ant vandens bakelio.

„Philips Original“

Naudokite tik „Philips“ reikmenis, kad aparatas 
ilgiau sklandžiai veiktų. „Philips“ reikmenys yra 
vieninteliai „Philips“ ir „Saeco“ aparatams 
rekomenduojami reikmenys.
CA6903/22

Ypatybės
Kalkių šalinimo ir vandens filtras
Tas pats kaip CA6903/01 Iki 5000 puodelių be nukalkinimo*, Ilgesnė aparato eksploatavimo trukmė, 2x „Aqu-
aClean“ filtrai



Išleidimo data 2023-05-18

Versija: 8.8.1

EAN: 87 10103 81869 4

© 2023 „Koninklijke Philips N.V.“
Visos teisės saugomos.

Specifikacijos gali būti keičiamos be įspėjimo. Prekių 
ženklai yra „Koninklijke Philips N.V.“ ar jų atitinkamų 
savininkų nuosavybė.

www.philips.com
Kilmės šalis
• Pagaminta: Šveicarija

Techniniai duomenys
• Kerpa: 2 x „AquaClean“ vandens filtrai

Apdaila
• Pagrindinio korpuso medžiaga: Plastikas
•

CA6903/22

Specifikacijos
Kalkių šalinimo ir vandens filtras
Tas pats kaip CA6903/01 Iki 5000 puodelių be nukalkinimo*, Ilgesnė aparato eksploatavimo trukmė, 2x „Aqu-
aClean“ filtrai

* Įspėjimas apie nuosėdų šalinimą įjungiamas tik pakeitus filtrą 8 kartus. 
Kiek kavos puodelių galima išvirti neatlikus nuosėdų šalinimo 
priklauso nuo pasirinktos kavos rūšies, aparato plovimo ir valymo 
įpročių.

http://www.philips.com

