
 

 

Philips
Espressoapparaatontkalker

Hetzelfde als CA6701/00
2 ontkalkingscycli
Verleng de levensduur van uw 
machine
Verbetert de smaak van koffie

CA6700/22
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 espressomachine dient regelmatig te worden ontkalkt om optimale prestaties en de 

st mogelijke koffie te garanderen. Deze speciale ontkalker voor espressomachines 
rwijdert kalkresten uit uw machine.

Voor een espressoapparaat dat het lang volhoudt
• Perfecte ontkalking voor een langere levensduur van uw machine
• Beschermt uw systeem tegen kalkvorming
• Door Philips goedgekeurde ontkalkingsoplossing

Sensationele koffiekwaliteit
• Koffiesmaak blijft behouden
• Zorgt voor de juiste koffietemperatuur voor optimale smaak

Betrouwbare machinebescherming
• Gebruik alleen Philips-producten



 Perfecte ontkalking

De Philips-ontkalker reinigt alle 
waterleidingsystemen in uw espressomachine.

Beschermd tegen kalkaanslag

Dit apparaat maakt gebruik van water. Kalk is een 
natuurlijk deel van water. Deze speciale ontkalker 
beschermt uw apparaat tegen kalkvorming, wat de 
prestatie en de smaak aantast. Het product is zeer 
doeltreffend, veilig en eenvoudig te gebruiken.

Door Philips goedgekeurde ontkalking

De exclusieve formule van de Philips-ontkalker voor 
espressomachines garandeert een grondige 
ontkalking zonder de kwetsbare onderdelen van uw 
apparaat te beschadigen.

Behoud de koffiesmaak

Door regelmatig onderhoud zorgt u voor een 
optimale smaak en aroma van uw Philips- en Saeco-
espressomachine.

Koffietemperatuur is juist

De ontkalker verwijdert kalkresten in de 
watercyclus die warmte opnemen uit de boiler, 
waardoor uw koffie een lagere temperatuur heeft.

Philips Original

Gebruik alleen Philips-producten om ervoor te 
zorgen dat uw apparaat goed werkt en langer 
meegaat. Philips-producten zijn de enige aanbevolen 
verbruiksartikelen voor Philips- en Saeco-machines.
CA6700/22

Specificaties
Land van herkomst
• Geproduceerd in: Duitsland

Technische specificaties
• Inclusief: 2 flesjes van 250 ml voor 2 

ontkalkingscycli

Gewicht en afmetingen
• Afmetingen van product (b x d x h): 66 x 80 x 

169 mm
• Productgewicht: 0,5 kg
• Hoeveelheid: Ontkalkingsoplossing, 500 ml
•
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