
 

 

Philips
Tabletter for fjerning 
av kaffeolje

• Samme som CA6704/60
• For bruk seks ganger – bruk 

månedlig
• Forlenger maskinens levetid
• Brygg kaffe som smaker bedre

CA6704/10
Brygg kaffe som smaker bedre

Hold bryggemaskinen ren
Nyt nylaget kaffe uten reststoffer! Dette produktet fjerner reststoffer av kaffeolje fra 
kaffemaskinens bryggeenhet. For å sørge for maksimal levetid og sikkerhet for utstyr fra 
Philips og Saeco må du kun bruke kaffeoljefjerner fra Philips.

Fantastisk kaffekvalitet
• Opprettholder kaffesmaken over tid

Forleng levetiden
• Regelmessig rengjøring forlenger espressomaskinens levetid

Effektiv beskyttelse av espressomaskinen
• Beskytter espressomaskiner mot å tettes av kafferester

Pålitelig beskyttelse til maskinen
• Bruk bare forbruksvarer fra Philips



 Bevar kaffesmaken

Regelmessig vedlikehold sikrer den beste smaken og 
aromaen fra Philips- og Saeco-espressomaskinen.

Beskytter espressomaskiner

Våre tabletter for fjerner alle kaffeoljerester og 
sørger for at espressomaskinen fortsetter å fungere 
effektivt for å oppnå best mulig resultat. Vi anbefaler 
å gjennomføre denne syklusen minst én gang i 
måneden.

Regelmessig rengjøring

Forlenger levetiden til espressomaskinen, slik at du 
får mest mulig ut av apparatet. For å sikre optimal 
ytelse må du rengjøre apparatet én gang i måneden, 
eller etter at du har laget 500 kopper kaffe

Philips Original

Bruk kun Philips-forbruksartikler. Dette er for å 
sikre maksimal levetid og sikkerheten til Philips- and 
Saeco-apparatene. Tilgjengelig for alt tilbehør***
CA6704/10

Spesifikasjoner
Opprinnelsesland
• Produsert i: Tyskland

Tekniske spesifikasjoner
• Inkluderer: 6x tabletter for fjerning av kaffeolje

Vekt og mål
• Vekt, produkt: 0,1 kg
• Antall: 6 tabletter på 1,6 g
•
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