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Vandfilterpatron

INTENZA+

 

RI9113/36
Det bedste vand giver en mere velsmagende

kaffe

Nyligt filtreret vand giver en intens aroma

Intenza+ er en innovativ vandfilterpatron, der er særligt udviklet med henblik på

optimal maskinbeskyttelse ved filtrering af vand, som giver renere og bedre

smagende vand og fuldendt kaffenydelse.

Intens kaffearoma

Friskfiltreret vand giver en bedre kaffearoma

Justerbare indstillinger til forskellige aromaniveauer

Pålidelig beskyttelse af maskinen

Mere effektiv bryggeproces

Beskytter dit system mod kalkaflejringer

Længere levetid

Renere vand forlænger din espressomaskines levetid

Klar til brug

Click & go-system

Klar til brug på 30 sekunder

Kompatibilitetsvejledning

Kompatibel med alle Saeco-maskiner, bortset fra Saeco Vienna

Se vores kompatibilitetsguide for flere oplysninger



Tilbehør til vedligeholdelse RI9113/36

Vigtigste nyheder Specifikationer

Intens kaffearoma

Vand er en hovedingrediens i espresso, så for

at få den bedste smag bør det altid filtreres på

en professionel måde. Derfor kan man købe

det innovative INTENZA+-vandfilter til alle

Philips Saeco-espressomaskiner. Vi har

udviklet filtret sammen med BRITA, som er

verdensførende inden for filtrering af

husholdningsvand. Den skal blot indstilles til

dit vands hårdhedsniveau, og derefter klarer

den avancerede teknologi resten. Resultatet er

det bedst mulige vand til espresso med en

intens aroma.

Aromasystem

Indstillingerne kan justeres, så du garanteres

den optimale aroma efter din smag.

Effektiv bryggeproces

Vandfiltret sikrer en konstant bryggetemperatur

og et ensartet tryk under kaffebrydningen,

hvilket forbedrer espressomaskinens ydeevne.

Reducerer kalkopbygningen

INTENZA+-vandfiltret beskytter maskinen mod

kalkaflejringer fra postevand, der påvirker

kaffens smag og aroma.

Længere levetid

Vandfiltret forlænger din espressomaskines

levetid og sikrer, at du kan nyde en fantastisk

kaffe i lang tid.

Click & go-system

Vandfilterpatronen er nem at klikke fast på

vandtanken og er klar til brug på under 30

sekunder.

Kompatibilitetsvejledning

Kompatibel med: A modo mio Lavazza,

Exprelia, Incanto Base /de luxe, Intellia, Nina

manual, Odea, Poemia manual, Primea, Royal

Old & 2011, Syntia (alle), Talea (alle), Xeasy

2011, Xelsis, Xsmall, Gaggia Accademia,

Gaggia Unica, Gaggia Platinum, Gaggia Brera,

My Coffee Spidem.

Emballage

Mængde: 1 vandfilterpatron
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