Philips
AquaClean Originál
Súprava na údržbu
Philips, Saeco
• Rovnaká ako CA6707/00

• Súprava na kompletnú ochranu
• 2x filter AquaClean a mazivo
• 6x čistič okruhu mlieka a odstr.
oleja

CA6707/10

Predlžuje životnosť kávovaru
Varte lahodnejšiu kávu
Súprava na údržbu vám umožní dokonale sa postarať o svoj kávovar udržiavaním jeho čistoty
a bezproblémovej prevádzky. Na zaistenie maximálnej životnosti a bezpečnosti zariadení
značky Philips a Saeco používajte len originál súpravu na údržbu od spoločnosti Philips.
Úžasná kvalita kávy
• Čistejšia voda predlžuje životnosť vášho espresso kávovaru
• Uchová správnu chuť kávy aj po dlhom používaní
Účinná ochrana espresso kávovaru
• Až 5 000 šálok* bez odvápnenia vďaka filtru AquaClean
• Zabezpečuje správne fungovanie pohyblivých častí kávovaru
• Chráni espresso kávovary pred upchávaním zvyškami kávy
Spoľahlivá ochrana zariadenia
• Používajte len originálne príslušenstvo Philips
Všetko potrebné v jednom balení
• Dokonalá ochrana na 6 mesiacov

AquaClean Originál Súprava na údržbu Philips, Saeco

CA6707/10

Rovnaká ako CA6707/00 Súprava na kompletnú ochranu, 2x filter AquaClean a mazivo, 6x čistič okruhu
mlieka a odstr. oleja

Hlavné prvky
AquaClean filter

Čistejšia voda pre váš prístroj

svojich kávovarov Philips a Saeco. Platí pre
všetko príslušenstvo.***
Chráni espresso kávovary

Vodný filter AquaClean je našou novou
a patentovanou inováciou, vďaka ktorej
dosiahnete s vaším plne automatickým
kávovarom tie najlepšie výsledky. Ak filter
vymeníte zakaždým, keď bude kávovar túto
potrebu avizovať, odvápnenie bude potrebné
až po 5 000 pripravených šálkach a dovtedy sa
môžete tešiť z priezračnej vody bez nečistôt.
Ďalšou výhodou je, že alarm upozorňujúci na
potrebu odstránenia vodného kameňa sa hneď
po nainštalovaní filtra AquaClean do vášho
kávovaru automaticky vypne

Vodný filter predlžuje životnosť vášho
espresso kávovaru a zaistí, že si budete oveľa
dlhšie vychutnávať kávu tej najlepšej chuti.
Jednoduchá údržba

Tablety na odstraňovanie kávového oleja
a čistiaci prášok okruhov prietoku mlieka
zachovajú účinnú prevádzku kávovaru, takže
dosiahnete tie najlepšie výsledky. Odporúčame
vykonať údržbu aspoň raz za mesiac.
Uchovajte správnu chuť kávy

Mazivo

S pomocou súpravy na údržbu udržíte kávovar
aj po dlhšom čase používania v bezchybnom
stave vďaka tomu, že v prípade potreby budete
mať všetky pomôcky na čistenie poruke.
Originál od spoločnosti Philips

Pomocou maziva udržíte varnú jednotku
svojho espresso kávovaru v bezchybnom stave.
Mazivo pritom nepredstavuje pre spotrebiteľa
žiadne riziko.

Používajte len originálne príslušenstvo Philips.
Zaistíte tak maximálnu životnosť a bezpečnosť

Pravidelná údržba zaistí tú najlepšiu chuť
a vôňu kávy z vášho espresso kávovaru Philips
a Saeco.

AquaClean Originál Súprava na údržbu Philips, Saeco

CA6707/10

Rovnaká ako CA6707/00 Súprava na kompletnú ochranu, 2x filter AquaClean a mazivo, 6x čistič okruhu
mlieka a odstr. oleja

Technické údaje
Technické údaje

odstraňovanie kávového oleja, 6 x vrecká
s čističom okruhu mlieka

• Zahŕňa: Mazivo, 2 x AquaClean, 6 x tablety na
•
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* Pri 8 výmenách filtra, podľa pokynov uvedených na prístroji.
Skutočný počet šálok závisí od vybraných druhov kávy a frekvencie
oplachovania a čistenia.

