
 

 

Philips
Kalk- og vannfilter

• Samme som CA6903/01
• Ingen avkalking før inntil 

5000 kopper*
• Forlenger maskinens levetid
• 2x AquaClean-filter

CA6903/22
Ingen avkalking før inntil 5000 kopper*

Med hvert filter kan du lage inntil 625* kopper.
Det innovative AquaClean-vannfilteret reduserer dannelsen av forkalkning. Du kan nyte 
nylaget kaffe fra rent vann. For å sørge for maksimal levetid og sikkerhet for utstyr fra 
Philips og Saeco må du kun bruke AquaClean-vannfilter fra Philips.

Pålitelig beskyttelse til maskinen
• Bruk bare forbruksvarer fra Philips

Enkel å installere og bruke
• Aktivering av AquaClean deaktiverer kalkalarmen
• Aktiver filteret med Click&Go-systemet

Ikke tenk på avkalking før du har laget 5000 kopper*
• Maskinen blir ikke tett takket være det mikroporøse filteret
• Fjerner kalk helt naturlig med teknologi for ionebytte

Rent vann sørger for bedre kaffe
• Rent og optimalt renset vann fra den patenterte vanngjennomstrømningen
• Mikroporøst filter forhindrer urenheter



 Fjerner kalk helt naturlig

Teknologien for ionebytte fjerner kalsium fra 
vannet før det når kaffemaskinen, og 
forhindrer dermed kalkoppbygging. Hvis 
filteret skiftes ut når maskinen sier fra, kan du 
glede deg over opptil 625 kopper med hvert 
filter*

Bedre smak lenger

AquaClean bidrar til å bevare kaffesmaken 
lenger og forhindrer tilstopping takket være 
nyskapende funksjoner, for eksempel 
teknologien for ionebytte, den patenterte 
vanngjennomstrømningen og det mikroporøse 
filteret.

Rent og optimalt renset vann

AquaClean sikrer at bare ren og filtrert vann 
renner ned i den helautomatiske kaffemaskinen 

og reduserer behovet for avkalking. Med 
AquaClean kan du glede deg over opptil 5000* 
kopper uten avkalking ved å skifte filteret åtte 
ganger.

Filter forhindrer urenheter

Hvis du unngår små partikler i vannet under 
bryggingen, får du en mye bedre kaffesmak. 
Det mikroporøse filteret forhindrer at 
urenheter tilsmusser vannet, slik at du kan 
være sikker på at hver eneste kopp er fersk, 
ren og velsmakende.

Enkelt å installere filteret

Det går svært raskt å installere denne 
funksjonen. Bare sett AquaClean-filteret i 
vannbeholderen til den helautomatiske Saeco-
espressomaskinen, aktivere det via 
brukergrensesnittet, og lag inntil 5000 kopper 
med deilig kaffe uten å måtte avkalke*.

Kalkalarm

Ved å aktivere AquaClean-filteret deaktiverer 
du kalkalarmen automatisk. Du kan enkelt lage 
kaffe av beste kvalitet – først etter at du har 
byttet filter åtte ganger, aktiverer maskinen 
avkalkingsalarmen på nytt. Maskiner med 
AquaClean har et klistremerke på 
vannbeholderen.

Philips Original

Bruk kun Philips-forbruksartikler. Dette er for 
å sikre maksimal levetid og sikkerheten til 
Philips- and Saeco-apparatene. Tilgjengelig for 
alt tilbehør***
CA6903/22

Høydepunkter
Kalk- og vannfilter
Samme som CA6903/01 Ingen avkalking før inntil 5000 kopper*, Forlenger maskinens levetid, 2x AquaClean-
filter
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Opprinnelsesland
• Produsert i: Sveits

Tekniske spesifikasjoner
• Inkluderer: 2x AquaClean-filter

Overflate
• Materiale i hoveddelen: Plast
•

CA6903/22

Spesifikasjoner
Kalk- og vannfilter
Samme som CA6903/01 Ingen avkalking før inntil 5000 kopper*, Forlenger maskinens levetid, 2x AquaClean-
filter

* Basert på bytting av filter åtte ganger som angitt av maskinen. Totalt 
antall kopper avhenger av valgt kaffetype, skylling og 
rengjøringsmønstre.

http://www.philips.com

