
 

 

Saeco
Sada pro údržbu

• Pro espresovače
• 2x filtr AquaClean
• 6x odstraňovač usazenin a oleje
• 15 g vazelíny

CA6707/00
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okonalá péče o váš espresovač v jednom balení
da pro údržbu vám umožní udržovat čistotu a hladký provoz vašeho 
perautomatického espresovače, o který tak bude perfektně postaráno. Je zkonstruován 
, abyste měli na 6 měsíců klid a jistotu.

Efektivní ochrana espresovače
• Představujeme filtr AquaClean až na 5000* šálků bez nutnosti odstraňovat vodní kámen.
• Chrání espresovače před zanesením nečistotami
• Zajišťuje hladký provoz vašeho přístroje.

Výjimečná kvalita kávy
• Zachovává stejnou chuť kávy jako u prvního šálku.

Vše, co potřebujete, je v jednom balení
• 6 měsíců dokonalé ochrany



 Snadná údržba

Sada pro údržbu pomáhá udržovat váš espresovač 
v co nejlepším stavu díky tomu, že máte všechny 
čisticí prostředky po ruce vždy, když je potřebujete.

Filtr AquaClean

AquaClean je náš patentovaný vodní filtr navržený 
tak, aby zlepšoval kvalitu kávy díky dokonale čisté 
vodě. Dále zabraňuje usazování vodního kamene ve 
vodním okruhu vašeho kávovaru: udělejte si až 5000* 
šálků kávy, aniž byste museli odstraňovat vodní 
kámen. Stačí pravidelně měnit filtr.

Lepší chuť a aroma
Pravidelná údržba espresovače zajistí nejlepší chuť a 
aroma z vašeho espresovače Saeco.

Odstraňovač kávového oleje
Naše tablety pro odstraňování kávového oleje 
odstraňují veškeré zbytky oleje a současně udržují 
efektivní výkon espresovače, aby podával ty nejlepší 
výsledky. Doporučujeme provádět tento cyklus 
alespoň jednou měsíčně.

Tuba vazelíny
Díky vazelíně v této tubě můžete zajistit dokonalý 
stav spařovací jednotky espresovače. Vazelína je 
spotřebitelsky nezávadná.
Přednosti
CA6707/00

* Založeno na 8 výměnách filtrů, jak je uvedeno na přístroji Skutečný 
počet šálků závisí na zvolených variantách kávy a frekvenci mytí a 
čištění.

* Skutečný počet šálků závisí na zvolených druzích kávy a frekvenci 
vyplachování a čištění.
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Technické údaje
• Zahrnuje: 15 g vazelíny, 2 filtry AquaClean, 6 tablet 

pro odstranění kávového oleje, 6 balíčků čističe 
okruhu mléka

•

Specifikace
Sada pro údržbu
Pro espresovače 2x filtr AquaClean, 6x odstraňovač usazenin a oleje, 15 g vazelíny
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