
 

 

Philips
Kit de manutenção

• Mesmo que CA6707/00
• Kit de protecção total
• 2 filtros AquaClean e 

lubrificante
• 6 unid. limpeza de leite e 6 de 

café

CA6707/10
Prolonga a vida útil da máquina

Prepare café com melhor sabor
O kit de manutenção permite-lhe cuidar perfeitamente das suas máquinas de café, 
mantendo-as limpas e a funcionar sem problemas. Utilize apenas o kit de manutenção da 
Philips para garantir a vida útil máxima e a segurança dos seus aparelhos Philips e Saeco.

Qualidade sensacional do café
• Água mais limpa prolonga a vida útil da sua máquina de café expresso
• Mantém o sabor do café durante mais tempo

Protecção eficaz da sua máquina de café
• Até 5000 chávenas* sem descalcificações graças ao AquaClean
• Mantém o bom funcionamento das peças móveis da sua máquina
• Protege as máquinas de café expresso contra obstruções devido aos resíduos

Protecção fiável da máquina
• Utilize apenas consumíveis da Philips

Tudo o que necessita numa única embalagem
• 6 meses de protecção total



 Filtro AquaClean

A nossa inovação patenteada, o filtro de água 
AquaClean, garante que aproveita ao máximo 
a sua máquina de café totalmente automática. 
Ao alterar o filtro a pedido da máquina, não 
necessita de descalcificar a sua máquina até 
5000 chávenas, enquanto aproveita os 
benefícios de água límpida e purificada. Como 
vantagem adicional, o alarme da notificação de 
descalcificação é desativado automaticamente 
assim que o AquaClean é instalado na sua 
máquina de café

Massa lubrificante

Pode manter o bloco de preparação da sua 
máquina de café expresso em perfeitas 
condições com a massa lubrificante. O 
lubrificante é completamente seguro para o 
consumidor.

Água mais limpa para a sua máquina

O filtro de água prolonga a duração da sua 
máquina de café expresso, assegurando que 
pode desfrutar do café com o melhor sabor, 
durante mais tempo.

Manutenção fácil

O kit de manutenção ajuda a manter a sua 
máquina de café no melhor estado ao longo do 
tempo, garantindo que tem todos os 
elementos de limpeza sempre à mão quando 
necessário.

Original da Philips

Utilize apenas consumíveis da Philips para 
garantir a vida útil máxima e a segurança dos 

seus aparelhos Philips e Saeco. Aplicável a 
todos os acessórios.***

Protege máquinas de café expresso

As pastilhas para limpeza do circuito de café e 
o pó de limpeza para o circuito de leite da 
Philips mantêm a sua máquina de café expresso 
a funcionar eficazmente para obter os 
melhores resultados. Recomendamos a 
execução destes ciclos, no mínimo, uma vez 
por mês

Mantém o sabor do café

A manutenção regular assegura um sabor e 
aroma melhores com a sua máquina de café 
Espresso Philips e Saeco.
CA6707/10

Destaques
Kit de manutenção
Mesmo que CA6707/00 Kit de protecção total, 2 filtros AquaClean e lubrificante, 6 unid. limpeza de leite e 
6 de café
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Especificações técnicas
• Inclui: Massa lubrificante 2 AquaClean 6 pastilhas 

para limpeza do circuito de café 6 saquetas de 
limpeza para o circuito de leite

•

CA6707/10

Especificações
Kit de manutenção
Mesmo que CA6707/00 Kit de protecção total, 2 filtros AquaClean e lubrificante, 6 unid. limpeza de leite e 
6 de café

* Com base em 8 substituições do filtro conforme indicado pela 
máquina. O número real de chávenas depende das variedades de café 
selecionadas e dos padrões de enxaguamento e de limpeza.
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