
Priežiūros rinkinys

 
„Saeco“ espreso kavos
aparatams

2x priemonės nuo kalkių ir 2x
filtrai

10x valymo priemonių,
priežiūros rink.

 
CA6706/47

Viskas, ko jums reikia visiškai apsaugai
Visas „Saeco“ espreso kavos aparatų priežiūros rinkinys

Naudodamiesi šiuo priežiūros rinkiniu, apsaugosite savo visiškai automatinį

„Saeco“ espreso kavos aparatą, kad nesugestų – jis bus švarus ir puikiai veiks. Šis

universalus rinkinys skirtas užtikrinti, kad jūsų prietaisas veiktų nepriekaištingai.

Veiksminga espreso kavos virimo aparato apsauga

Nepriekaištinga apsauga jūsų visiškai automatiniam aparatui

Nepriekaištingas vandens sistemų nuosėdų šalinimas

Apsaugo jūsų sistemą nuo kalkių nuosėdų

BRITA INTENZA+ filtruotas vanduo – aromatingesnė kava

Apsaugo espreso kavos aparatus, kad neužsikimštų kavos likučiais

Ilgesnis veikimas

Švaresnis vanduo – ilgesnis espreso kavos aparato naudojimas

Stulbinamos kokybės kava

Kava išlieka skani ilgą laiką

Vertinga pakuotė

Gera investicija (~30 % nuolaida)



Priežiūros rinkinys CA6706/47

Ypatybės Specifikacijos

Viskas, ko jums reikia

„Saeco“ priežiūros rinkinys yra patogiausias

rinkinys – užtikrinama, kad jūsų „Saeco“

espreso kavos virimo aparatas veiktų

nepriekaištingai.

Espreso apar. kalkių šalinimo priemonė

„Philips Saeco“ kalkių šalinimo priemonė

nepriekaištingai pašalina kalkių nuosėdas nuo

visų espreso kavos virimo aparato vandens

sistemų.

Mažina kalkių nuosėdų kiekį

Kalkių nuosėdos yra įprasta vandens,

naudojamo prietaisui veikti, sudedamoji dalis.

Ši speciali kalkių šalinimo priemonė apsaugo

jūsų prietaisą nuo kalkių nuosėdų, kurios turi

įtakos veikimui ir skoniui. Ji labai veiksminga,

saugi ir lengvai naudojama. Kad kalkių

nuosėdos būtų šalinamos efektyviai, prietaisą

valykite atsižvelgę į jo būklę arba paruošę 250

puodelių priklausomai nuo vandens kietumo.

Ilgesnis eksploatavimo laikas

Vandens filtras pailgina jūsų espreso kavos

virimo aparato eksploatavimo trukmę ir

garantuoja, kad skania kava galėsite mėgautis

ilgiau.

Kavos aliejaus šalinimas

„Saeco“ kavos aliejaus šalinimo tabletės

pašalina visą susikaupusį kavos aliejų ir

padeda jūsų espreso kavos virimo aparatui

veikti nepriekaištingai.

Geresnis skonis ir aromatas

Reguliari „Saeco“ espreso kavos aparato

priežiūra užtikrina geriausią skonį ir aromatą.

Techniniai duomenys

Turinys: 2 espreso aparato kalkių šalinimo

priemonės, 2 BRITA INTENZA+ vandens filtrų

kasetės, 1 kavos aliejaus šalinimo dėžutė su

10

tablečių, 1 techninės priežiūros komplektas

(įskaitant sutepimo priemonę, tarpines,

valymo šepetėlį)

Svoris ir matmenys

Gaminio svoris: 0,9 kg
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