
 

 

Saeco
Zestaw do 
konserwacji

• Do ekspresów do kawy
• 2x filtr AquaClean
• 6x środek do obiegu mleka i 

usuw. oleju
• 15 g środka natłuszczającego

CA6707/00
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szystko, czego potrzebujesz do pełnej ochrony przez 6 miesięcy

oskonała konserwacja ekspresu do kawy w jednym opakowaniu

staw do konserwacji pozwala idealnie zadbać o w pełni automatyczny ekspres do 
wy, utrzymując go w czystości i zapewniając płynne działanie. Został opracowany, aby 
ć Ci komfort psychiczny i spokój przez 6 miesięcy.

Skuteczna ochrona ekspresu do kawy
• Filtr AquaClean pozwala zaparzyć do 5000 filiżanek* bez odkamieniania
• Zapobiega zapchaniu ekspresu przez resztki
• Zapewnia płynne działanie ruchomych części urządzenia

Niezwykła jakość kawy
• Utrzymuje zawsze idealny smak kawy, taki jak w pierwszej filiżance

Wystarczy jedno opakowanie
• 6 miesięcy całkowitej ochrony



 Łatwa konserwacja

Zestaw do konserwacji pozwala zachować ekspres 
do kawy w optymalnej kondycji przez długi czas. 
Dzięki temu zestawowi wszystkie potrzebne 
elementy do czyszczenia są zawsze w zasięgu ręki.

Filtr AquaClean

AquaClean to nasz opatentowany filtr 
zaprojektowany z myślą o poprawie jakości kawy 
poprzez oczyszczanie wody. Zapobiega on również 
gromadzeniu się kamienia w obiegu wody ekspresu 
do kawy — w przypadku regularnych wymian filtra 
można zaparzyć do 5000* filiżanek kawy bez 
odkamieniania.

Lepszy smak i aromat
Regularna konserwacja urządzenia zapewnia 
doskonały smak i aromat kawy przygotowywanej 
przez ekspres Saeco

Środek do usuwania oleju kawowego
Nasze tabletki odtłuszczające usuwają wszystkie 
pozostałości oleju kawowego, zapewniając sprawne 
działanie ekspresu oraz smaczną kawę. Zalecamy 
przeprowadzanie cyklu czyszczenia raz w miesiącu.

Smar w tubce
Znajdujący się w tubce smar utrzymuje blok 
zaparzający ekspresu w idealnym stanie. Środek jest 
całkowicie bezpieczny dla użytkownika.
Zalety
CA6707/00

* W przypadku 8 wymian filtra, zgodnie ze wskazaniem urządzenia. 
Rzeczywista liczba filiżanek zależy od wybranego rodzaju kawy, 
płukania i czyszczenia.

* Rzeczywista liczba filiżanek zależy od wybranego rodzaju kawy, 
płukania i czyszczenia
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Dane techniczne
• W zestawie: 15 g środka natłuszczającego, 2 filtry 

AquaClean, 6 tabletek do usuwania oleju 

kawowego, 6 saszetek ze środkiem do czyszczenia 
obiegu mleka

•

Dane techniczne
Zestaw do konserwacji
Do ekspresów do kawy 2x filtr AquaClean, 6x środek do obiegu mleka i usuw. oleju, 15 g środka natłuszcza-
jącego

http://www.philips.com

