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SPECYFIKACJA

Informacje sprzedażowe

* Nazwa produktu: filtr wody

* Typ: TCZ6003 

* System: Claris

* Rodzaj filtra: wodny

* Rodzaj opakowania: karton

* Producent: Claris

* Produkcja: Szwajcaria

* Ilość opakowań: 1op

* Zastosowanie: ekspres ciśnieniowy,

ekspres ciśnieniowo-przelewowy, ekspres

kolbowy

* Skład: aktywny węgiel, żywica

jonowymienna

Informacje produktowe

* Kolor: biały

* Ilość kaw: 400

* Właściwości: zapobiega tworzeniu się

kamienia, usuwa smak

Parametry techniczne

* Czas użytkowania: 2m-cy

Wymiary

* Długość: 150mm

* Średnica górna: 40mm

Szczegóły montażowe

* Trudność wymiany: łatwa

* Miejsce montażu: pojemnik na wodę

* Sekcja: filtrująca

Twarda oraz zanieczyszczona woda niekorzystnie wpływa na

smak przyrządzanych napojów. Filtr wody firmy Claris zapobiega

odkładaniu się kamienia na wewnętrznych podzespołach

ekspresu. Chroni urządzenie przed korozją oraz zapewnia

prawidłowe przefiltrowanie wody. Stosowanie filtra Claris pozwala

na uzyskanie neutralnego odczynu pH wody. Zostaje usunięty

chlor, a woda pozostaje na swoim optymalnym poziomie. Filtr

wody pozostawia ekspres higienicznie czysty. 

Filtr Claris TCZ6003 Claris nie posiada substancji zmieniających

smak i zapach, przez co gwarantuje poprawę jakości parzonej

kawy. Do składu filtra należy: aktywny węgiel, żywica

jonowymienna. Wymiana filtra  zależy od częstotliwości

użytkowania ekspresu oraz ilości przygotowywanych napojów.

Zalecany czas użytkowania wynosi ok.  2m-cy  

Filtr dedykowany jest do ekspresów z serii: EQ.5, EQ.9,

VeroProfessional, Espresseria, Artese, Benvenuto B60,

Benvenuto B30, EQ.500, VeroCafe, iQ700, AutoCapuccinno,

Cafamosa, Benvenuto B20, Benvenuto Classic, EQ.7, Serie 8,

Caferomatica, Artese 04, Benvenuto B25, Artese 03, Benvenuto

B70, VeroAroma 300, ORCHESTRO PLUS, TIS30159DE02,

Espresso, Line 

Regularne stosowanie zapewnia dłuższą eksploatację i przedłuża

żywotność ekspresu.

Filtr Claris TCZ6003 do ekspresów Bosch Siemens

Stosowanie filtra zapobiega odkładaniu się kamienia na

wewnętrznych podzespołach ekspresu. Żywotność 2 miesiące lub

400 kaw.

Zapobiega osadzaniu się kamienia oraz przedłu...


