
 

 

Philips
Vedlikeholdssett

• Samme som CA6706/00
• Totalbeskyttelsessett
• 2x avkalkingsmiddel og 2x 

vannfilter
• Seks oljefjernere og smørefett

CA6706/10
Forlenger maskinens levetid

Brygg kaffe som smaker bedre
Med vedlikeholdssettet kan du forhindre at den helautomatiske espressomaskinen slutter 
å virke, mens du holder den ren og velfungerende. Utformet for å gi deg den beste ytelsen 
fra apparatet

Forleng levetiden
• Renere vann forlenger levetiden til espressomaskinen

Effektiv beskyttelse av espressomaskinen
• Perfekt avkalking av vannkretsene
• BRITA INTENZA+Freshly filtered water for richer coffee aroma
• Beskytter espressomaskiner mot å tettes av kafferester
• Alt du trenger for å gi den helautomatiske maskinen full beskyttelse

Pålitelig beskyttelse til maskinen
• Beskytter systemet mot kalkavleiringer
• Bruk bare forbruksvarer fra Philips



 Renere vann til maskinen

Vannfilteret forlenger levetiden til espressomaskinen 
og gjør at du kan nyte kaffe av beste kvalitet lenger.

Egen avkalker til espressomaskinen

Avkalkeren fra Philips Saeco rengjør vannkretsene i 
espressomaskinen din på perfekt måte.

BRITA INTENZA+
BRITA INTENZA+Freshly filtered water for richer 
coffee aroma

Alt du trenger til maskinen

Vedlikeholdssettet for Philips er det mest praktiske 
settet for å opprettholde Philips- og Saeco-
espressomaskinenes beste ytelse på perfekt måte

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.

Beskyttet mot kalkavleiringer

Denne spesielle avkalkeren beskytter apparatet mot 
kalkavleiringer som påvirker ytelse og smak. Den er 
svært effektiv, trygg og enkel å bruke. For effektiv 
avkalkning når maskinen krever det eller etter 250 
kopper i henhold til vannhardheten.

Philips Original

Bruk kun Philips-forbruksartikler. Dette er for å 
sikre maksimal levetid og sikkerheten til Philips- and 
Saeco-apparatene. Tilgjengelig for alt tilbehør***
CA6706/10

Spesifikasjoner
Tekniske spesifikasjoner
• Inkluderer: To espressoavkalingsflasker, to BRITA 

INTENZA+-vannfilterpatroner, seks 
kaffeoljefjerner, smørefett

Vekt og mål
• Vekt, produkt: 0,9 kg
•
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Høydepunkter
Vedlikeholdssett
Samme som CA6706/00 Totalbeskyttelsessett, 2x avkalkingsmiddel og 2x vannfilter, Seks oljefjernere og 
smørefett
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