
 

 

Saeco
Súprava na údržbu

• Pre espresso kávovary
• 2x filter AquaClean
• 6x čistič mlieč. okruhu a odstr. 

oleja
• 15 g mazadla

CA6707/00

V

Ko

Sú
ká
jej
šetko, čo potrebujete na dokonalú ochranu na 6 mesiacov

mplexná starostlivosť o váš espresso kávovar v jedinom balení

prava na údržbu vám umožní dokonale sa postarať o váš superautomatický espresso 
vovar a dôkladne ho vyčistiť, aby správne fungoval. Súprava je vytvorená tak, aby ste po 
 použití mali istotu, že o kávovar je na 6 mesiacov dobre postarané.

Účinná ochrana espresso kávovaru
• Až 5 000* šálok bez odstraňovania vodného kameňa vďaka funkcii AquaClean
• Chráni espresso kávovary pred upchávaním zvyškami kávy
• Zabezpečuje správne fungovanie pohyblivých častí kávovaru

Úžasná kvalita kávy
• Aj po dlhšom čase bude káva chutiť rovnako lahodne ako pri prvej šálke

Všetko potrebné v jednom balení
• Dokonalá ochrana na 6 mesiacov



 Jednoduchá údržba

S pomocou súpravy na údržbu udržíte kávovar aj po 
dlhšom čase používania v bezchybnom stave vďaka 
tomu, že v prípade potreby budete mať všetky 
pomôcky na čistenie poruke.

AquaClean filter

AquaClean je náš patentovaný filter navrhnutý tak, 
aby čistením vody zvýšil kvalitu vašej kávy. Zabraňuje 
vytváraniu nánosov vodného kameňa vo vodnom 
okruhu vášho kávovaru: preto vďaka pravidelnej 
výmene filtra si užijete až 5 000* šálok bez potreby 
odstraňovania vodného kameňa.

Lepšia chuť aj aróma
Pravidelnou údržbou svojho espresso kávovaru 
Saeco zaistíte, že v ňom pripravená káva bude mať tú 
najlepšiu chuť a vôňu

Odstraňovač kávového oleja
Tablety na odstraňovanie kávového oleja odstránia 
všetky zvyšky kávového oleja a zachovajú účinnú 
prevádzku kávovaru, takže dosiahnete tie najlepšie 
výsledky. Odporúčame vykonať údržbu aspoň raz 
za mesiac.

Tuba s mazivom
Pomocou mazadla v tejto tube udržíte varnú 
jednotku svojho espresso kávovaru v bezchybnom 
stave. Mazivo pritom nepredstavuje pre spotrebiteľa 
žiadne riziko.
Hlavné prvky
CA6707/00

* Pri 8 výmenách filtra, podľa pokynov uvedených na prístroji. 
Skutočný počet šálok závisí od vybraných druhov kávy a frekvencie 
oplachovania a čistenia.

* Skutočný počet šálok závisí od vybraných druhov kávy a frekvencie 
oplachovania a čistenia
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Technické špecifikácie
• Obsahuje: 15 g mazadla, 2 x AquaClean, 6 tabliet 

na odstraňovanie kávového oleja, 6 vreciek 
s čističom okruhu mlieka

•

Technické údaje
Súprava na údržbu
Pre espresso kávovary 2x filter AquaClean, 6x čistič mlieč. okruhu a odstr. oleja, 15 g mazadla
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