
Cartuş filtru de apă
Brita Intenza+

 
pentru espressoarele Saeco

Îmbunătăţeşte gustul cafelei

Protejează împotriva calcarului

Înlocuieşte o dată la 2 luni

 
CA6702/00

Cea mai bună apă pentru o cafea mult mai gustoasă
Apa proaspăt filtrată asigură aroma intensă

Cartuşul inovator de filtrare a apei BRITA INTENZA+ a fost special conceput pentru a proteja espressorul tău

Philips Seaco. Filtrează perfect apa, intensificând aroma şi gustul pur al cafelei.

Aroma intensă a cafelei

Setări reglabile pentru filtre de apă

Apă proaspăt filtrată pentru o aromă mai bogată a cafelei

Protecţie fiabilă a aparatului

Un proces mai eficient de preparare

Îţi protejează sistemul împotriva depunerilor de calcar

Durată mai lungă de viaţă

O apă mai curată prelungeşte durata de viaţă a espressorului tău

Gata de utilizare

Sistem Click&Go

Înlocuieşte o dată la 2 luni

Ghid de compatibilitate

Consultă ghidul de compatibilitate pentru detalii



Cartuş filtru de apă Brita Intenza+ CA6702/00

Repere Specificaţii

Aroma intensă a cafelei

Apa este un ingredient esenţial al oricărui

espresso - aşa că pentru un gust optim, este

întotdeauna de preferat să o filtraţi profesionist.

De aceea, toate espressoarele Saeco pot fi

echipate opţional cu filtrul de apă inovator

INTENZA+, pe care l-am creat în colaborare cu

BRITA, numărul unu mondial în domeniul

filtrelor de apă destinate uzului casnic. Nu

trebuie decât să o setezi conform durităţii apei

folosite şi tehnologia sa sofisticată face restul.

Rezultatul? Condiţii ideale ale apei pentru o

cafea espresso cu cea mai intensă aromă.

Setări reglabile pentru filtre

Setările filtrului de apă pot fi reglate în funcţie

de duritatea apei. Trebuie doar să roteşti inelul

de reglare de pe filtrul de apă Intenza+.

Setează-l în poziţia A pentru apă cu duritate

scăzută, în poziţia B pentru apă cu duritate

medie (setarea din fabrică) şi în poziţia C

pentru apă cu duritate ridicată. Astfel asiguri

protecţie optimă împotriva depunerilor de

calcar şi un gust desăvârşit.

Proces eficient de preparare

Filtrul de apă asigură o temperatură constantă

de preparare şi o presiune consecventă în

timpul procesului de preparare, îmbunătăţind

performanţa espressorului tău.

Reduce depunerile de calcar

Filtrul de apă INTENZA+ ajută la protejarea

aparatului tău împotriva depunerilor de calcar

provenite de la apa de robinet, care afectează

gustul şi aroma cafelei tale.

Durată mai lungă de viaţă

Filtrul de apă prelungeşte durata de viaţă a

espressorului tău, permiţându-ţi să te bucuri

de cel mai bun gust al cafelei pentru mai mult

timp.

Sistem Click&Go

Cartuşul pentru filtrarea apei se montează uşor

pe rezervorul de apă şi este gata de utilizare în

mai puţin de 30 de secunde.

Înlocuieşte o dată la 2 luni

Înlocuirea regulată a cartuşului este importantă

pentru un gust optim al cafelei şi pentru

protejarea consecventă a cafetierei tale.

Înlocuieşte cartuşul la fiecare două luni.

Greutate şi dimensiuni

Dimensiunile produsului (l x A x H): 140 x 70

x 60 mm

Greutate produs: 0,118 kg

Cantitate: 1 cartuş de filtrare a apei

Service

1 an garanţie
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