
 

 

Saeco
AquaClean 
karbantartó készlet

• Eszpresszógépekhez
• 2 db AquaClean szűrő
• 6 db tejtisztító és olajeltávolító
• 15 g kenőolaj

CA6707/00
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 minden, amire szüksége van egy 6 hónapos teljes védelemhez

ljes védelem az eszpresszó kávéfőzőjéhez, egyetlen csomagolásban

karbantartókészlet lehetővé teszi, hogy tökéletesen védje az automata eszpresszó kávéfőzőjét, 
ndoskodva annak tisztításáról és problémamentes üzemeltetéséről. Úgy alakították ki, hogy 
nek 6 hónapon keresztül ne kelljen gondot fordítania a készülék karbantartására.

Az eszpresszó kávéfőző gép hatékony védelme
• 5000* csésze, vízkőmentesítés nélkül az AquaClean technológiával
• Védi az eszpresszógépeket a kávémaradékok okozta dugulástól
• Megőrzi a mozgó alkatrészek egyenletes mozgását

Szenzációs minőségű kávé
• Az első csészével megegyező kávéíz, hosszú idő után is

Minden, ami szükséges, egyetlen csomagban
• 6 hónapos teljes védelem



 Egyszerű karbantartás

A karbantartókészlet minden tisztításhoz szükséges 
elemet rendelkezésére bocsát, így a lehető legjobb 
állapotban tarthatja kávégépét.

AquaClean szűrő

Ismerje meg a víz tisztítása által minőségibb kávét 
biztosító, szabadalmaztatott AquaClean 
vízszűrőnket. Megakadályozza a vízkőlerakódást 
kávéfőzője vízzel érintkező részei esetében – akár 
5000* csészét is elkészíthet vízkőmentesítés nélkül, 
ha rendszeresen cseréli a szűrőt.

Jobb íz és aroma
A Saeco eszpresszógép rendszeres karbantartásával 
biztosíthatja a legjobb ízeket és aromákat

Kávéolaj eltávolító
A Saeco kávéolaj-eltávolító tabletta minden 
kávémaradványt eltávolít, miközben biztosítja az 
eszpresszógép hatékony, legjobb eredményt adó 
működését. Javasoljuk, hogy havonta legalább 
egyszer végezze el a tejadagoló-alkatrészek 
tisztítását.

Tubusos kenőolaj
A kenőolaj segítségével tökéletes állapotban tarthatja 
eszpresszógépe központi egységét. A kenőolaj 
egyáltalán nem jelent veszélyt az emberi szervezetre.
Fénypontok
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* A kávéfőzőkön jelzettek szerint 8 szűrőcserével kalkulálva. A 
csészék tényleges száma függ a kiválasztott kávétípusoktól, illetve az 
öblítési és tisztítási szokásoktól.

* A csészék tényleges száma függ a kiválasztott kávétípusoktól, illetve 
az öblítési és tisztítási szokásoktól
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Műszaki adatok
• Tartozékok:: 15 g kenőolaj, 2 db AquaClean szűrő, 

6 db kávéolaj-eltávolító tabletta, 6 tasak 
tejadagolóalkatrész-tisztító

•

Műszaki adatok
AquaClean karbantartó készlet
Eszpresszógépekhez 2 db AquaClean szűrő, 6 db tejtisztító és olajeltávolító, 15 g kenőolaj
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