
Komplet za
vzdrževanje

 
za espresso kavne aparate
Saeco

2 odstranjev. kamna in 2 vodna
filtra

10 odstranjev. olja in servisni
komp.

 
CA6706/47

Vse, kar potrebujete za popolno zaščito
Popoln komplet za vzdrževanje espresso kavnega aparata

Saeco

S kompletom za vzdrževanje lahko preprečite, da bi se popolnoma samodejni

espresso kavni aparat Saeco pokvaril, ga čistite in zagotovite, da deluje brez težav.

S popolnim kompletom bo aparat deloval odlično.

Učinkovita zaščita espresso kavnega aparata

Vse, kar potrebujete za popolno zaščito avtomata

Popolno odstranjevanje vodnega kamna iz krogotokov vode

Preprečuje nabiranje vodnega kamna v sistemu

Sveže filtrirana voda BRITA INTENZA+ za bogatejšo aromo kave

Preprečuje zamašitev espresso kavnega aparata zaradi ostankov kave

Podaljšuje življenjsko dobo

Čistejša voda podaljša življenjsko dobo espresso kavnega aparata

Izjemna kakovost kave

Ohranja okus kave

Paket izdelkov po ugodni ceni

Več za vaš denar (~30 % popusta)



Komplet za vzdrževanje CA6706/47

Značilnosti Specifikacije

Vse, kar potrebujete

Komplet za vzdrževanje Saeco je najpriročnejši

komplet za učinkovito ohranjanje brezhibnega

delovanja kavnega aparata espreso Saeco.

Poseben odstranjevalec vodnega kamna

Odstranjevalec vodnega kamna Philips Saeco

temeljito očisti vse krogotoke vode v espresso

kavnem aparatu.

Zmanjšuje nabiranje vodnega kamna

Vodni kamen je naravna sestavina vode, ki jo

uporablja aparat. Posebni odstranjevalec

vodnega kamna aparat ščiti pred nabiranjem

vodnega kamna, ki vpliva na delovanje in okus

kave. Je zelo učinkovit, varen in enostavne

uporabe. Vodni kamen odstranite, ko je treba,

ali na vsakih 250 skodelic glede na trdoto

vode.

Daljša življenjska doba

Vodni filter podaljša življenjsko dobo espresso

kavnega aparata, zato boste lahko dlje uživali

v najokusnejši kavi.

Odstranjevalec kavnega olja

Tablete za odstranjevanje kavnega olja Saeco

odstranjujejo ostanke kavnega olja in hkrati

zagotavlja učinkovito delovanje espresso

kavnega aparata ter s tem najboljše rezultate.

Boljša aroma in okus

Z rednim vzdrževanjem espresso kavnega

aparata Saeco zagotavljate najboljši okus in

aromo kave.

Tehnične specifikacije

Vsebina: 2 steklenički z odstranjevalcem

vodnega kamna za espresso, 2 vložka

vodnega filtra BRITA INTENZA+, 1 škatla z 10

tabletami

odstranjevalca kavnega olja, 1 servisni

komplet (vključno z mazivom, tesnilnimi

obročki in ščetko za čiščenje)

Teža in dimenzije

Teža izdelka: 0,9 kg
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