
 

 

Saeco
Komplet za 
vzdrževanje

• Za espresso kavne aparate
• 2 filtra AquaClean
• 6 tablet za čiščenje in odstran. 

olja
• 15 g maziva

CA6707/00
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polna oskrba kavnega aparata v enem paketu
ompletom za vzdrževanje lahko popolnoma poskrbite za samodejni espresso kavni 
arat, da bo vedno čist in brezhiben. Zagotavlja vam 6 mesecev brezskrbne in zanesljive 
orabe.

Učinkovita zaščita espresso kavnega aparata
• S filtrom AquaClean za do 5000* skodelic brez odstranjevanja vodnega kamna
• Preprečuje zamašitev espresso kavnega aparata zaradi ostankov kave
• Ohranja gladko delovanje premikajočih se delov aparata

Izjemna kakovost kave
• Ohranja enak okus kave, kakršen je bil ob prvi skodelici

Vse, kar potrebujete, v samo enem paketu
• 6 mesecev popolne zaščite



 Enostavno vzdrževanje

Komplet za vzdrževanje bo ohranjal najboljše stanje 
kavnega aparata skozi čas, saj zagotavlja, da imate 
vsak element za čiščenje vedno na voljo, ko ga 
potrebujete.

Filter AquaClean

AquaClean je naš patentiran vodni filter, ki izboljša 
kakovost kave s prečiščevanjem vode. Prav tako 
preprečuje nabiranje vodnega kamna v krogotoku 
vode kavnega aparata: z redno menjavo filtra lahko 
skuhate do 5000* skodelic kave brez odstranjevanja 
vodnega kamna.

Boljša aroma in okus
Z rednim vzdrževanjem espresso kavnega aparata 
Saeco zagotavljate najboljši okus in aromo kave

Odstranjevalec kavnega olja
Naše tablete za odstranjevanje kavnega olja 
odstranjujejo ostanke kavnega olja in hkrati 
zagotavlja učinkovito delovanje espresso kavnega 
aparata ter s tem najboljše rezultate. Priporočamo, 
da cikel izvedete vsaj enkrat mesečno.

Tuba maziva
Mazivo v tej tubi omogoča ohranjanje odličnega 
stanja kuhalne enote espresso kavnega aparata. 
Mazivo je popolnoma varno za uživanje.
Značilnosti
CA6707/00

* Izračunano na osnovi 8 menjav filtra, kot je navedeno na aparatu. 
Dejansko število skodelic je odvisno od izbranih vrst kave ter 
vzorcev izpiranja in čiščenja.

* Dejansko število skodelic je odvisno od izbranih vrst kave ter 
vzorcev izpiranja in čiščenja
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Tehnične specifikacije
• Vsebina: 15 g maziva, 2 × filter AquaClean, 6 tablet 

za odstranjevanje kavnega olja, 6 vreč s sredstvom 
za čiščenje krogotoka mleka

•

Specifikacije
Komplet za vzdrževanje
Za espresso kavne aparate 2 filtra AquaClean, 6 tablet za čiščenje in odstran. olja, 15 g maziva

http://www.philips.com

