
Sada pro údržbu

• Stejné jako CA6707/00
• Sada pro kompletní péči
• 2x filtr AquaClean a vazelína
• 6x čistič okr. mléka a odstraň. oleje

CA6707/10

Prodlužuje životnost přístroje
 

Příprava chutnější kávy

 
Sada pro údržbu pomáhá udržovat váš automatický espresovač v co nejlepším stavu díky tomu, že máte všechny čisticí prostředky

po ruce vždy, když je potřebujete. Každá součást této sady má svou konkrétní funkci pro zachování přístroje.

Výhody

Efektivní ochrana espresovače
• Až 5000 šálků* bez odstraňování vodního kamene díky filtru

AquaClean
• Zajišťuje hladký provoz vašeho přístroje.
• Chrání espresovače před zanesením nečistotami
 
Výjimečná kvalita kávy
• Čistší voda prodlužuje životnost espresovače

• Zachovává chuť kávy v průběhu času
 
Vše, co potřebujete, je v jednom balení
• 6 měsíců dokonalé ochrany
 
Spolehlivá ochrana kávovaru
• Používejte pouze příslušenství od společnosti Philips
 

Předprodejní letáček pro země: Česká republika (2017, Srpen 23)



Vlastnosti

Filtr AquaClean

Naše nová a patentovaná inovace, vodní filtr AquaClean, se postará o to,
abyste svůj plně automatický kávovar využili co nejlépe. Když filtr vyměníte ve
chvíli, kdy si to přístroj vyžádá, nebudete z přístroje muset odstraňovat vodní
kámen až do 5000 šálků a současně získáte výhodu dokonale čisté vody. Další
výhodou je, že jakmile do svého kávovaru filtr AquaClean nainstalujete,
upozornění na nutnost odstranění vodního kamene se automaticky deaktivuje.

Vazelína

Díky vazelíně můžete udržet spařovací jednotku kávovaru v dokonalém stavu.
Vazelína je pro spotřebitele naprosto bezpečná.

Čistší voda pro váš přístroj

Vodní filtr prodlužuje životnost espresovače a zajišťuje tak požitek z nejlépe
chutnající kávy po delší dobu.

Snadná údržba

Sada pro údržbu pomáhá udržovat váš espresovač v co nejlepším stavu díky
tomu, že máte všechny čisticí prostředky po ruce vždy, když je potřebujete.

Originál Philips

Používejte pouze příslušenství od společnosti Philips, abyste měli jistotu, že váš
přístroj bude fungovat bez problémů a po dlouhou dobu. Příslušenství Philips
je jediným doporučeným příslušenstvím pro přístroje Philips a Saeco.

Chrání kávovary

Tablety pro odstraňování kávového oleje a čisticí prášek pro okruh mléka
Philips napomáhají k efektivnímu výkonu kávovaru. Doporučujeme provádět
tyto čistící cykly alespoň jednou měsíčně.

Zachovejte si chuť kávy

Pravidelná údržba zajistí nejlepší chuť a aroma z vašeho kávovaru Philips a
Saeco.

Specifikace
Upozorňujeme, že toto je předprodejní letáček. Letáček obsahuje aktuální dostupné informace v rámci výše zmíněných zemí. Obsah letáčku lze měnit bez předchozího upozornění.
Společnost Philips nepřijímá žádnou odpovědnost za obsah tohoto letáčku.

Technické údaje
Zahrnuje Vazelína, 2x AquaClean, 6x tablety

pro odstraňování kávového oleje, 6x
balíček čističe okruhu mléka

Rozměry balení
Výška 16,50 cm
Šířka 12,80 cm
Hloubka 12,80 cm
Čistá hmotnost 0,41 kg
Hrubá hmotnost 0,56 kg
EAN 08710103819004

Počet zahrnutých
výrobků

1

Země původu IT
Kód harmonizova-
ných systémů

851690

Vnější obal
Délka 28,50 cm
Šířka 15,50 cm
Výška 19,00 cm
Hrubá hmotnost 1,35 kg
EAN 18710103819001
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Počet spotřebitel-
ských balení

2

* Založeno na 8 výměnách filtrů, jak je uvedeno na přístroji Skutečný počet šálků závisí na zvolených variantách kávy a frekvenci mytí a čištění.
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