
 

 

Saeco
Комплект за 
поддръжка

• За кафемашини за еспресо
• 2x филтри AquaClean
• 6x препарат за почист. на 
мляко и масла

• 15 г смазочно масло
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сичко необходимо за 6 месеца пълна защита

ялостна грижа за вашата кафемашина в един пакет
мплектът за поддръжка ви позволява да се грижите перфектно за вашата 
томатична кафемашина за еспресо, като я поддържате чиста и работеща 
зпроблемно. Проектирана да ви даде спокойствие и сигурност за 6 месеца.

Ефективна защита на вашата еспресо машина
• Включва AquaClean за до 5000* чаши без премахване на котлен камък
• Предпазва еспресо машините от запушване с остатъци от кафе
• Поддържа безпроблемната работа на движещите се части от машината

Сензационно кафе
• Поддържа вкуса на кафето за дълго време все едно е първата чаша

Всичко, от което се нуждаете – в една опаковка
• 6 месеца пълна защита



 Лесна поддръжка

Комплектът за поддръжка ще ви помогне да 
поддържате вашата машина за кафе в най-добро 
състояние за дълго време, като ви гарантира, че 
имате всеки елемент за почистване подръка, 
когато ви е нужен.

Филтър AquaClean

AquaClean е нашият патентован воден филтър, 
предназначен да подобри качеството на вашето 
кафе чрез пречистване на водата. Също така 
предотвратява натрупването на котлен камък във 
водния кръг на вашата кафемашина: правете до 
5000* чаши без отстраняване на котлен камък, 
като редовно сменяте филтъра.

По-добър вкус и аромат
Редовната поддръжка на вашето еспресо 
гарантира най-добрия вкус и аромат от вашата 
машина за еспресо Saeco

Обезмаслител
Таблетките ни за обезмасляване отстраняват 
кафееното масло и поддържат ефективната 
работа на кафемашината за най-добри резултати. 
Препоръчително е да изпълнявате този цикъл 
веднъж месечно.

Туба със смазка
Със смазката в тази туба може да поддържате 
блока за приготвянето на вашата еспресо машина 
в перфектно състояние. Тази смазка е абсолютно 
безопасна за употреба.
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* Въз основа на 8 смени на филтър съгласно индикацията на 
кафемашината. Реалният брой на чашите зависи от модела на 
избраните видове кафе, на изплакването и почистването.

* Реалният номер на чашите зависи от избраните варианти на 
кафето и начините на изплакване и почистване
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Технически данни
• Включва: 15 г смазочно масло, 2 x AquaClean, 6 

таблетки обезмаслител за кафе, 6 сашета 
препарат за почистване на веригата за мляко

•

Спецификации
Комплект за поддръжка
За кафемашини за еспресо 2x филтри AquaClean, 6x препарат за почист. на мляко и масла, 15 г смазоч-
но масло
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