
 

 

Saeco
Onderhoudsset

• Voor espressomachines
• 2 AquaClean-filters
• 6x melkreiniger en 

olieverwijderaar
• 15 g smeermiddel

CA6707/00
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otale zorg voor uw espressomachine in één pakket
t de onderhoudskit zorgt u perfect voor uw volautomatische espressomachine en blijft 
 schoon en soepel functioneren. Met deze kit geniet u 6 maanden lang van 
moedsrust en zekerheid.

Effectieve bescherming van uw espressomachine
• Met AquaClean voor tot wel 5000* koppen zonder ontkalken
• Beschermt espressomachines tegen verstopping met koffieresten
• Zorgt ervoor dat de bewegende onderdelen van uw machine optimaal blijven functioneren

Sensationele koffiekwaliteit
• Zorgt ervoor dat de smaak na een tijdje nog hetzelfde is als die van de eerste kop

Alles wat u nodig hebt in één pakket
• 6 maanden totale bescherming



 Gemakkelijk schoon te maken

De onderhoudskit helpt u ervoor te zorgen dat uw 
koffiemachine na verloop van tijd nog steeds 
optimaal presteert. U hebt elk reinigingselement bij 
de hand wanneer u het nodig hebt.

AquaClean-filter

AquaClean is onze gepatenteerde waterfilter dat de 
kwaliteit van uw koffie verbetert door het water te 
zuiveren. Ook wordt hierdoor kalkvorming in de 
waterleiding van uw koffiezetapparaat voorkomen: 
zet tot 5000* koppen zonder te ontkalken door het 
filter regelmatig te vervangen.

Betere smaak en aroma
Door regelmatig onderhoud van uw Saeco-
espressomachine zorgt u voor een optimale smaak 
en heerlijk aroma

Middel om koffieolie te verwijderen
Onze koffieolieverwijderingstabletten verwijderen 
alle koffieolieresten en zorgen dat uw 
espressomachine effectief blijft werken voor de 
beste resultaten. Het wordt aanbevolen deze cyclus 
ten minste één keer per maand uit te voeren.

Tube met smeermiddel
Met het smeermiddel in deze tube kunt u de 
zetgroep van uw espressomachine in perfecte 
conditie houden. Dit middel is absoluut ongevaarlijk.
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* Gebaseerd op 8 vervangende filters zoals aangegeven door de 
machine. Het daadwerkelijke aantal kopjes is afhankelijk van gekozen 
koffievarianten en van het afspoelen en schoonmaken.

* Het daadwerkelijke aantal kopjes is afhankelijk van de gekozen 
koffievarianten en van het afspoelen en schoonmaken
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Technische specificaties
• Inclusief: 15 g smeermiddel, 2 x AquaClean, 6 

koffieolieverwijderingstabletten, 6 zakjes 

schoonmaakpoeder voor het 
melkdoorloopsysteem

•

Specificaties
Onderhoudsset
Voor espressomachines 2 AquaClean-filters, 6x melkreiniger en olieverwijderaar, 15 g smeermiddel
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