
 

 

Saeco
Kit de manutenção

• Para máquinas de café expresso
• 2 filtros AquaClean
• 6 un. limpeza p/ circ. leite/café
• 15 g de lubrificante
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uidado completo para a sua máquina de café numa única embalagem

 kit de manutenção permite-lhe cuidar de forma perfeita da sua máquina de café 
presso super automática, mantendo-a limpa e a funcionar na perfeição. Concebido 
ra não ter preocupações durante 6 meses.

Protecção eficaz da sua máquina de café
• Com AquaClean para até 5000* chávenas sem ter de descalcificar a máquina
• Protege as máquinas de café expresso contra obstruções devido aos resíduos
• Mantém o bom funcionamento das peças móveis da sua máquina

Qualidade sensacional do café
• Preserva o sabor do café ao longo do tempo tal como na sua primeira chávena

Tudo o que necessita numa única embalagem
• 6 meses de protecção total



 Manutenção fácil

O kit de manutenção ajuda a manter a sua máquina 
de café no melhor estado ao longo do tempo, 
garantindo que tem todos os elementos de limpeza 
sempre à mão quando necessário.

Filtro AquaClean

O AquaClean é o nosso filtro de água patenteado, 
desenvolvido para melhorar a qualidade do seu café 
através da purificação da água. Também evita a 
acumulação de calcário no circuito de água da sua 
máquina de café: prepare até 5000* chávenas sem ter 
de descalcificar a máquina, substituindo o filtro 
regularmente.

Sabor e aroma melhores
A manutenção regular do seu café expresso assegura 
um melhor sabor e aroma com a sua máquina de café 
expresso Saeco

Produto para limpeza do circuito de café
As nossas pastilhas para limpeza do circuito de café 
eliminam todos os resíduos de óleo dos grãos de 
café, enquanto mantêm a sua máquina de café a 
funcionar eficazmente para obter os melhores 
resultados. Recomendamos a execução deste ciclo, 
no mínimo, uma vez por mês.

Tubo de lubrificante
Pode manter o bloco de preparação da sua máquina 
de café em perfeitas condições com a massa 
lubrificante deste tubo. O lubrificante é 
completamente seguro para o consumidor.
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* Com base em 8 substituições do filtro conforme indicado pela 
máquina. O número real de chávenas depende das variedades de café 
selecionadas e dos padrões de enxaguamento e de limpeza.

* O número real de chávenas depende das variedades de café 
seleccionadas e dos padrões de enxaguamento e de limpeza
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Especificações técnicas
• Inclui: 15 g de lubrificante, 2 AquaClean, 6 pastilhas 

de limpeza para o circuito de café, 6 saquetas de 
limpeza para o circuito de leite

•

Especificações
Kit de manutenção
Para máquinas de café expresso 2 filtros AquaClean, 6 un. limpeza p/ circ. leite/café, 15 g de lubrificante
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