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Teie espressomasina täiuslik kaitse
Spetsiaalne Saeco espressomasina katlakivieemaldi

Espressomasinast katlakivi korrapärane eemaldamine on vajalik selleks, et hoida masin parimas korras. See

spetsiaalne espressomasina katlakivieemaldi eemaldab katlakivi ja hoiab ära rooste tekke, kaitstes teie seadet

ja pikendades selle tööiga.

Ainulaadne koostis

Katlakivi põhjalikuks ja ohutuks eemaldamiseks

Üle 25 aasta kogemusi

Tõhus kaitse teie espressomasinale

Katlakivi täiuslik eemaldamine veeringlussüsteemist

Kaitseb süsteemi katlakivi tekke eest

Pikk tööiga

Regulaarne katlakivi eemaldamine pikendab kasutusiga ja parandab maitset

Kiire ja lihtne katlakivi eemaldamine

Parim koostis lihtsaks katlakivi eemaldamiseks

Meelierutav kohvikvaliteet

Hoiab kohvi maitsvana



Espressomasina katlakivieemaldi CA6700/98

Esiletõstetud tooted Spetsifikatsioon

Ainulaadne koostis

Ainulaadse koostisega Philips Saeco

espressomasina katlakivieemaldi tagab

katlakivi põhjaliku eemaldamise, kahjustamata

seadme õrna sisemust.

Üle 25 aasta kogemusi

Katsetanud ja heaks kiitnud täisautomaatse

espressomasina leiutaja Saeco.

Spets. espressomasina katlakivieemaldi

Philips Saeco katlakivieemaldi puhastab

ideaalselt kõik teie espressomasina

veekontuurid.

Vähendab katlakivi teket

Espressomasinas kasutatav vesi sisaldab

paratamatult ka katlakivi. See spetsiaalne

katlakivieemaldaja kaitseb seadet katlakivi

kogunemise eest, mis mõjutab seadme tööd ja

kohvi maitset. Katlakivieemaldi on väga

efektiivne, ohutu ja lihtsalt kasutatav. Efektiivse

toime tagamiseks tuleb katlakivi sõltuvalt vee

karedusest eemaldada alati, kui masin selle

ette näeb või pärast iga 250 tassi kohvi.

Parem maitse ja aroom

Korrapärane hooldamine tagab, et Saeco

espressomasinaga valmistatud joogid on alati

parima maitse ja aroomiga.

Kiire ja lihtne katlakivi eemaldamine

Spetsiaalselt espressomasinatele mõeldud

Saeco katlakivieemaldil on kaasas selged

juhendid, mis võimaldavad katlakivi

eemaldada kiirelt, lihtsalt ja ohutult.

Päritoluriik

Valmistatud: Saksa

Tehnilised andmed

Kasutusotstarve: Üks katlakivieemalduse

tsükkel

Sisu: Üks 250 ml pudel

Koostisained: 50% sidrunhape, 25% piimhape

Kaal ja mõõtmed

Toote mõõtmed (L x S x K): 66 x 40 x 169 mm

Toote kaal: 0,25 kg

 

 

© 2019 Firma Koninklijke Philips N.V.

Kõik õigused kaitstud

Spetsifikatsioone võib muuta ette

teatamata Kaubamärgid kuuluvad

firmale Koninklijke Philips N.V. või

vastavatele omanikele.

Väljalaske kuupäev

2019‑04‑02

Versioon: 6.0.1

EAN: 08 71010 35919 00

www.philips.com

http://www.philips.com/

