
 

 

Philips
Avkalkingsmiddel for 
espressomaskin

• Samme som CA6701/00
• To avkalkingssykluser
• Forlenger maskinens levetid
• Gir bedre kaffesmak

CA6700/22
Fjern kalk for å forlenge 

maskinens levetid
Regelmessig avkalkning av kaffemaskinen er viktig for å sikre best mulig ytelse over tid, så 
kaffen smaker så godt som mulig. For å sørge for maksimal levetid og sikkerhet for utstyr 
fra Philips og Saeco må du kun bruke avkalkningsmiddel fra Philips.

Fantastisk kaffekvalitet
• Sikrer korrekt kaffetemperatur for en forbedret smak
• Opprettholder kaffesmaken over tid

Pålitelig beskyttelse til maskinen
• Bruk bare forbruksvarer fra Philips

For en espressomaskin som varer lenge
• Perfekt avkalking som forlenger maskinens levetid
• Avkalkingsløsning godkjent av Philips
• Beskytter systemet mot kalkavleiringer



 Perfekt avkalking

Avkalkeren fra Philips rengjør vannkretsene i 
espressomaskinen din.

Beskyttet mot kalkavleiringer

Kalkavleiringer er en naturlig del av vannet som 
brukes i maskinen. Denne spesielle avkalkeren 
beskytter apparatet mot kalkavleiringer som 
påvirker ytelsen og smaken. Den er svært effektiv, 
trygg og enkel å bruke.

Avkalking godkjent av Philips

Den eksklusive formelen til avkalkeren til Philips-
espressomaskinen gir grundig avkalking uten å skade 
de ømfintlige delene i apparatet.

Bevar kaffesmaken

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

Korrekt kaffetemperatur

Avkalkeren fjerner kalkrester i vannkretsen som ville 
ha absorbert varme fra varmeenheten, noe som 
dermed ville gitt kaldere 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***
CA6700/22

Spesifikasjoner
Opprinnelsesland
• Produsert i: Tyskland

Tekniske spesifikasjoner
• Inkluderer: 2 flasker på 250 ml for to 

avkalkingssykluser

Vekt og mål
• Vekt, produkt: 0,5 kg
• Mål, produkt (B x D x H): 66 x 80 x 169 millimeter
• Antall: 500 ml avkalkingsløsning
•
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