
 

 

„Saeco“
Priežiūros rinkinys

• Espreso kavos aparatams
• 2x „AquaClean“ filtrai
• 6x pieno valiklis ir alyv. šal. 

priem.
• 15 g tepalo
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iskas, ko reikia visapusiškai 6 mėnesių apsaugai

isos espreso aparato priežiūros priemonės viename pakete
udodami priežiūros rinkinį puikiai pasirūpinsite visiškai automatiniu espreso aparatu. Jis 
s švarus ir sklandžiai veiks. Sukurta tam, kad 6 mėnesius būtumėte ramūs ir užtikrinti.

Veiksminga espreso kavos virimo aparato apsauga
• Turi „AquaClean“, su kuriuo išverda iki 5000* puodelių be nukalkinimo
• Apsaugo espreso aparatus nuo kalkių kamščių
• Padeda judančioms aparato dalims judėti sklandžiai

Stulbinamos kokybės kava
• Bėgant laikui kavos skonis lieka toks pats kaip geriant pirmą puodelį

Viskas, ko jums reikia, yra viename pakete
• Pilna 6 mėnesių apsauga



 Lengva priežiūra

Bėgant laikui priežiūros rinkinys padės palaikyti 
geriausią kavos aparato būklę, nes prireikus po ranka 
visada turėsite visas valymo priemones.

AquaClean filtras

„AquaClean“ – patentuotas vandens filtras, skirtas 
kavos kokybei gerinti išvalant vandenį. Jis taip pat 
neleidžia susidaryti nuoviroms kavos virimo aparate: 
išvirkite iki 5000* puodelių be nukalkinimo reguliariai 
keisdami filtrą.

Geresnis skonis ir aromatas
Reguliari „Saeco“ espreso kavos aparato priežiūra 
užtikrina geriausią skonį ir aromatą

Kavos aliejaus šalinimas
Mūsų kavos aliejaus šalinimo tabletės pašalina visą 
susikaupusį kavos aliejų ir padeda jūsų espreso kavos 
virimo aparatui veikti nepriekaištingai. 
Rekomenduojame tai atlikti kartą per mėnesį.

Tepalų vamzdelis
Dėl vamzdelyje esančių tepalų espreso aparato 
virimo elementas bus idealios būklės. Tepalai visiškai 
saugūs vartotojui.
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* Įspėjimas apie nuosėdų šalinimą įjungiamas tik pakeitus filtrą 8 kartus. 
Kiek kavos puodelių galima išvirti neatlikus nuosėdų šalinimo 
priklauso nuo pasirinktos kavos rūšies, aparato plovimo ir valymo 
įpročių.

* Tikrasis puodelių skaičius priklauso nuo pasirinktos kavos rūšies, 
valymo ir skalavimo įpročių.
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Techniniai duomenys
• Kerpa: 15 g tepalo, 2 x „AquaClean“ filtrai, Kavos 

aliejaus šalinimo tabletės, Pieno sistemos valymo 
priemonė

•

Specifikacijos
Priežiūros rinkinys
Espreso kavos aparatams 2x „AquaClean“ filtrai, 6x pieno valiklis ir alyv. šal. priem., 15 g tepalo
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