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Vattenfilterpatron

INTENZA+

 

RI9113/36 Det bästa vattnet för ett smakrikare kaffe
Färskt filtrerat vatten för intensiv arom

Intenza+ är en innovativ vattenfiltreringspatron som särskilt har utvecklats för ett

optimalt maskinskydd när vatten filtreras, genom att ge klarare och godare vatten

för en fullständig kaffeupplevelse.

Intensiv kaffearom

Färskt filtrerat vatten för bättre kaffearom

Justerbara inställningar för olika aromnivåer

Tillförlitligt skydd för maskinen

Mer effektiv bryggprocess

Skyddar systemet mot kalkavlagringar

Förlängd livslängd

Renare vatten förlänger espressomaskinens livslängd

Klar att använda

Click & go-system

Klar att använda på 30 sekunder

Kompatibilitetsguide

Kompatibel med alla Saeco-maskiner utom Saeco Vienna

Mer information finns i kompatibilitetsguiden



Tillbehör för underhåll RI9113/36

Funktioner Specifikationer

Intensiv kaffearom

Vatten är en viktig ingrediens i varje espresso

– så om du vill ha optimal smak är det alltid

bäst att filtrera det professionellt. Det är därför

alla Philips Saeco-espressomaskiner kan

utrustas med det innovativa INTENZA+-

vattenfiltret som vi har utvecklat tillsammans

med BRITA, som är främst i världen inom

vattenfilter för hushållsbruk. Ställ bara in det

efter hårdheten på vattnet i ditt område så gör

den sofistikerade tekniken resten. Resultatet?

Perfekta vattenförhållanden för espresso med

den mest intensiva aromen.

Aroma System

Inställningarna kan anpassas så att aromen

blir optimal enligt vars och ens tycke och smak.

Effektiv bryggprocess

Med vattenfiltret får du en konstant

bryggtemperatur och ett konsekvent tryck under

bryggprocessen, vilket förbättrar

espressomaskinens prestanda.

Minskar kalkavlagringar

Vattenfiltret INTENZA+ hjälper till att skydda

maskinen mot kalkavlagringar från kranvatten,

som påverkar kaffets smak och arom.

Längre hållbarhet

Vattenfiltret förlänger espressomaskinens

livslängd, så att du kan njuta av det bästa

kaffet ännu längre.

Click & go-system

Vattenfilterpatronen fästs enkelt i vattentanken

och är klar att använda på mindre än 30

sekunder.

Kompatibilitetsguide

Kompatibel med: A modo mio Lavazza,

Exprelia, Incanto bas/de luxe, Intellia, Nina

manuell, Odea, Poemia manuell, Primea,

Royal Old och 2011, Syntia (alla), Talea (alla),

Xeasy 2011, Xelsis, Xsmall, Gaggia

Accademia, Gaggia Unica, Gaggia Platinum,

Gaggia Brera, My Coffee Spidem.

Förpackning

Kvantitet: 1 vattenfilterpatron
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