
 

 

Philips
Odvápňovací přípravek 
pro espresovače

Stejné jako CA6700/00
1 cyklus odstranění vodního 
kamene
Prodloužení životnosti přístroje
Vylepšuje chuť kávy

CA6700/10

O
ta
Pr
be
př
dstraňujte vodní kámen a prodlužte 
k životnost zařízení

avidelné odstranění vodního kamene ve vašem espresovači je důležité pro zajištění 
zproblémového chodu přístroje a bezvadné chuti kávy kdykoli. Tento speciální 
ípravek na odstranění vodního kamene odstraňuje vápník z vašeho zařízení.

Pro espresovač s dlouhou životností
• Dokonalé odstranění vodního kamene prodlužující životnost přístroje
• Chrání systém před usazováním vodního kamene
• Přípravek pro odvápnění schválený společností Philips

Výjimečná kvalita kávy
• Zachovává chuť kávy v průběhu času
• Zaručí správnou teplotu pro lepší chuť kávy

Spolehlivá ochrana kávovaru
• Používejte pouze příslušenství od společnosti Philips



 Dokonalé odstranění vodního kamene

Přípravek Philips na odstranění vodního kamene 
vyčistí veškeré vodní okruhy espresovače.

Chráněno před vodním kamenem

Vodní kámen je přirozenou součástí vody používané 
při provozu přístroje. Tento speciální přípravek na 
odstranění vodního kamene chrání váš přístroj před 
nahromaděním vodního kamene, který ovlivňuje 
výkon přístroje a chuť kávy. Přípravek je vysoce 
efektivní, bezpečný a snadno se používá.

Odstraňování vodního kamene 
schválené společností Philips

Exkluzivní složení přípravku Philips pro odvápnění 
kávovarů zajišťuje důkladné odstranění vodního 
kamene bez poškození citlivých částí espresovače.

Zachovejte si chuť kávy

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

Správná teplota kávy

Přípravek na odstranění vodního kamene odstraňuje 
z vody vodní kámen, který by pohltil teplo z ohřívače 
a tím snížil teplotu vaší 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.
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Specifikace
Země původu
• Vyrobeno v: Německo

Technické údaje
• Zahrnuje: 1 láhev o objemu 250 ml na 

jeden odvápňovací cyklus

Hmotnost a rozměry
• Množství: 250 ml přípravku pro odvápnění
•
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