
Filtrační patrona na
vodu Brita Intenza+

 
pro espresovače Saeco

Vylepšuje chuť kávy

Chrání před vodním kamenem

Výměna každé 2 měsíce

 
CA6702/00

Ta nejlepší voda pro nejchutnější kávu
Čerstvě filtrovaná voda zajišťuje silné aroma

Inovativní vodní filtrační patrona BRITA INTENZA+ byla speciálně vyvinuta tak, aby chránila váš espresovač

Philips Saeco. Dokonale filtruje vodu, čímž zintenzivňuje aroma a čistou chuť vaší kávy.

Intenzivní aroma kávy

Upravitelné nastavení filtru na vodu

Čerstvě filtrovaná voda pro bohatší aroma kávy

Spolehlivá ochrana kávovaru

Efektivnější proces přípravy

Chrání systém před usazováním vodního kamene

Delší životnost

Čistší voda prodlužuje životnost espresovače

Připraveno k použití

Systém Click & Go

Výměna každé 2 měsíce

Příručka o kompatibilitě

Podrobnosti naleznete v příručce o kompatibilitě



Filtrační patrona na vodu Brita Intenza+ CA6702/00

Přednosti Specifikace

Intenzivní aroma kávy

Voda je velmi důležitou součástí každého

espressa, takže pro zajištění optimální chuti je

vždy nejlepší ji filtrovat profesionálně. Z tohoto

důvodu lze všechny espresovače Saeco

volitelně vybavit inovativním vodním filtrem

INTENZA+, který jsme vyvinuli společně se

společností BRITA, světovou jedničkou

v oblasti filtrování vody pro domácnosti. Stačí

nastavit stupeň tvrdosti pro vaši oblast a

důmyslná technologie se postará o zbytek. A

výsledek? Ideální stav vody pro espresso

s nejintenzivnějším aroma.

Upravitelné nastavení filtru

Nastavení filtru na vodu lze přizpůsobit tvrdosti

vody. Na filtru na vodu Intenza+ jednoduše

otočte nastavovacím kolečkem do polohy A pro

měkkou vodu, do polohy B pro středně tvrdou

vodu (výrobní nastavení) a do polohy C pro

tvrdou vodu. Dosáhnete tak dokonalé chuti

kávy a optimální ochrany proti vodnímu

kamenu.

Efektivní proces přípravy

Vodní filtr zajišťuje konstantní teplotu při

přípravě a stálý tlak během procesu přípravy,

čímž zvyšuje výkon espresovače.

Omezuje usazování vodního kamene

Vodní filtr INTENZA+ pomáhá chránit zařízení

před usazováním vodního kamene z vody

z vodovodního kohoutku, jenž ovlivňuje chuť a

aroma kávy.

Delší životnost

Vodní filtr prodlužuje životnost espresovače a

zajišťuje tak požitek z nejlépe chutnající kávy

po delší dobu.

Systém Click & Go

Vodní filtr lze snadno zajistit v nádržce na vodu

a připravit k použití za méně než 30 sekund.

Výměna každé 2 měsíce

Pravidelná výměna filtru je důležitá pro

zajištění optimální chuti kávy a trvalé ochrany

kávovaru. Vyměňte filtr každé dva měsíce.

Hmotnost a rozměry

Rozměry výrobku (Š x H x V):

140 x 70 x 60 mm

Hmotnost produktu: 0,118 kg

Množství: 1 vodní filtrační patrona

Servis

1letá záruka: Ano
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