
Brita Intenza-waterfilter
+ waterfiltercassette

 
voor Saeco-espressomachines

Verbetert de smaak van koffie

Beschermt tegen kalkaanslag

Verwissel elke 2 maanden

 
CA6702/00

Het beste water voor de beste koffie
Vers gefilterd water staat garant voor een intens aroma

De innovatieve BRITA INTENZA+-waterfiltercassette is speciaal ontwikkeld om uw waardevolle Philips Saeco-

espressomachine te beschermen tegen kalkaanslag. Het water wordt gefilterd, zodat u kunt genieten van het

heerlijke aroma en de zuivere smaak van uw koffie.

Intens koffiearoma

Aanpasbare waterfilterinstellingen

Vers gefilterd water voor een rijker koffiearoma

Betrouwbare machinebescherming

Efficiënter koffiezetten

Beschermt uw apparaat tegen de vorming van kalk

Langere levensduur

Schoner water verlengt de levensduur van uw espressomachine

Gebruiksklaar

Click & Go-systeem

Verwissel elke 2 maanden

Compatibiliteitsgids

Raadpleeg voor meer informatie onze compatibiliteitsgids



Brita Intenza-waterfilter + waterfiltercassette CA6702/00

Kenmerken Specificaties

Intens koffiearoma

Water is een cruciaal ingrediënt van elk kopje

espresso - voor de optimale smaak is het

daarom altijd het beste om het water

professioneel te filteren. Alle Saeco-

espressomachines kunnen daarom optioneel

worden uitgerust met het innovatieve

INTENZA+-waterfilter, dat wij samen met

BRITA hebben ontwikkeld, de nummer 1 op het

gebied van huishoudelijke waterfilters. Stel dit

filter in op het hardheidniveau op uw locatie

en de geavanceerde technologie doet de rest.

Het resultaat? Ideale watercondities voor

espresso met het meest intense aroma.

Aanpasbare filterinstellingen

De waterfilterinstellingen kunnen aan de

hardheid van uw water worden aangepast.

Draai hiervoor aan de instelring op het

Intenza+-waterfilter. Stel het filter in op A voor

zacht water, op B voor middelhard water

(fabrieksinstelling) of op C voor hard water. Zo

profiteert u van optimale bescherming tegen

kalkaanslag en geniet u van de beste smaak.

Efficiënt koffiezetten

Het waterfilter garandeert een constante

koffiezettemperatuur en consequente druk

tijdens het koffiezetproces, waardoor de

prestaties van uw espressomachine verbeteren.

Vermindert kalkaanslag

Het INTENZA+-waterfilter beschermt uw

machine tegen kalkvorming door kraanwater,

wat de smaak en het aroma van de koffie kan

beïnvloeden.

Langere levensduur

Het waterfilter verlengt de levensduur van uw

espressomachine, waardoor u gegarandeerd

langer van de lekkerste koffie kunt genieten.

Click & Go-systeem

De waterfiltercassette klikt eenvoudig in het

waterreservoir en is in minder dan 30

seconden gebruiksklaar.

Verwissel elke 2 maanden

Regelmatige vervanging van de cassette is

belangrijk voor een optimale koffiesmaak en

voor consistente bescherming van uw

koffiezetapparaat. Vervang de cassette om de

twee maanden.

Gewicht en afmetingen

Afmetingen van product (b x d x h): 140 x 70

x 60 mm

Productgewicht: 0,118 kg

Hoeveelheid: 1 waterfiltercassette

Service

1 jaar garantie
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