
Комплект за поддръжка

 
за кафемашините за еспресо Saeco

2 бр. препарати и 2 бр. филтри за

вода

10 бр. обезмаслител и компл.

поддръжка

 
CA6706/47

Всичко необходимо за пълна защита
Пълен комплект за поддръжка на еспресо машини Saeco

Този комплект за поддръжка ви позволява да предотвратите повреда във вашата напълно

автоматична еспресо машина Saeco, като я поддържа чиста и работеща без проблеми.

Създаден да поддържа най-добрата работа на вашата еспресо машина.

Ефективна защита на вашата еспресо машина

Всичко необходимо за идеална защита на вашата напълно автоматична машина

Идеално почистване на водните вериги от накип

Предпазва машината от натрупване на накип

BRITA INTENZA+: прясно филтрирана вода за по-ароматно кафе

Предпазва еспресо машините от запушване с остатъци от кафе

Удължава живота на машината

По-чистата вода удължава живота на еспресо машината

Сензационно кафе

Поддържа вкуса на кафето за дълго време

Комплект на изгодна цена

По-изгодна цена (~30% отстъпка)



Комплект за поддръжка CA6706/47

Акценти Спецификации

Всичко, което ви е необходимо

Комплектът за поддръжка Saeco е най-удобното

средство за гарантиране на отличната работа на

вашата еспресо машина Saeco.

Декалциране специално на еспресо машини

Препаратът за декалциране Philips Saeco почиства

идеално всички водни вериги на вашата еспресо

машина.

Намалява натрупването на накип

Варовикът е естествена съставка на водата, която

наливате в машината. Това специално средство за

декалциране предпазва машината от натрупването на

котлен камък, който влияе на нейната работа и на

вкуса на кафето. Препаратът е високоефективен,

безопасен и лесен за използване. За ефикасно

декалциране почиствайте накипа когато е

необходимо или след 250 чаши кафе, според

твърдостта на водата.

По-дълъг живот

Водният филтър удължава живота на вашата еспресо

машина, за да ви гарантира по-продължително

удоволствие от най-вкусното кафе.

Обезмаслител

Таблетките за обезмасляване Saeco отстраняват

кафееното масло и поддържат ефективната работа

на еспресо машината за най-добри резултати.

По-добър вкус и аромат

Редовната поддръжка гарантира най-добрия вкус и

аромат от вашата машина за еспресо Saeco.

Технически данни

Съдържание: 2 бутилки препарат за декалциране на

еспресо машини, 2 касети за воден филтър BRITA

INTENZA+, 1 кутия препарат за обезмасляване,

съдържаща 10 таблетки, 1 комплект за поддръжка

(съдържащ смазочно масло, o-образни уплътнителни

пръстени, четка за почистване)

Тегло и размери

Тегло на изделието: 0,9 кг
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