
 

 

Philips
Tablety pro odstraňovač 
kávového oleje

Stejné jako CA6704/60
Na 6 použití – používejte každý 
měsíc
Prodloužení životnosti přístroje
Příprava chutnější kávy

CA6704/10
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držování čistoty kávovaru
chutnejte si čerstvou kávu bez chuti usazených zbytků. Díky tabletám pro odstranění 
vového oleje odstraníte zbytky kávového oleje a tuk z varné jednotky kávovaru a 
káte tak jistotu, že bude vaše káva vždy čerstvá.

Výjimečná kvalita kávy
• Zachovává chuť kávy v průběhu času

Efektivní ochrana espresovače
• Chrání espresovače před zanesením nečistotami

Delší životnost
• Pravidelné čištění prodlužuje životnost espresovače

Spolehlivá ochrana kávovaru
• Používejte pouze příslušenství od společnosti Philips



 Zachovejte si chuť kávy

Pravidelná údržba zajistí nejlepší chuť a aroma 
z vašeho kávovaru Philips a Saeco.

Chrání kávovary

Naše tablety pro odstraňování kávového oleje 
odstraňují veškeré zbytky oleje a současně udržují 
efektivní výkon espresovače, aby podával ty nejlepší 
výsledky. Doporučujeme provádět tento cyklus 
alespoň jednou měsíčně.

Pravidelné čištění

Prodlužte životnost svého espresovače, abyste 
využili jeho maximální potenciál. K zajištění trvale 
dokonalého výkonu vyčistěte přístroj každý měsíc 
nebo po každých 500 šálcích kávy.

Originál Philips

Používejte pouze příslušenství od společnosti Philips, 
abyste měli jistotu, že váš přístroj bude fungovat bez 
problémů a po dlouhou dobu. Příslušenství Philips je 
jediným doporučeným příslušenstvím pro přístroje 
Philips a Saeco.
CA6704/10

Specifikace
Země původu
• Vyrobeno v: Německo

Technické údaje
• Zahrnuje: 6x tablety pro odstranění kávového 

oleje

Hmotnost a rozměry
• Hmotnost výrobku: 0,1 kg
• Množství: 6 tablet o hmotnosti 1,6 g
•
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