
 

 

Saeco AquaClean
Kalk- og vandfilter

• Til espressomaskiner
• Ingen afkalkning op til 5000 

kopper*
• Forbedrer kaffesmagen
• 1 x AquaClean-filter

CA6903/00

In
D
Me
eft
gen afkalkning før efter 5000 kopper*
u kan nyde op til 625 kopper med hvert filter*!
d Saecos patenterede AquaClean-vandfilter skal du først afkalke din espressomaskine 
er 5000 kopper*.

Glem alt om afkalkning før efter 5.000 kopper*
• Fjerner calcium naturligt takket være ionbytningsteknologi
• Din maskine tilstoppes ikke, takket være det mikroporede filter

Rent vand giver den reneste kaffe
• Klart vand, der er optimalt renset pga. det patenterede vandflow
• Mikroporet filter blokerer for alle urenheder

Let at installere og anvende
• Aktiver filteret problemfrit med Click&go-systemet
• Aktivering af AquaClean deaktiverer afkalkningsalarmen



 Klart vand, der er optimalt renset

Takket være det patenterede flow føres vandet 
inde i vandfilteret gennem en længere bane, før 
det kommer ind i din superautomatiske 
kaffemaskine. Dette sikrer en dybere rensning 
for krystalklart vand og kaffe med en fin smag.

Click&Go-system

Sådan en funktion kunne ikke være hurtigere at 
installere. Sæt blot dit AquaClean-filter i 
vandtanken på din superautomatiske Saeco-
espressomaskine, aktivér det via 
brugergrænsefladen, og så er du klar til at nyde 
op til 5.000 rene kopper kaffe uden afkalkning*. 
Først efter 8 filterskift genaktiverer maskinen 
afkalkningsprocesalarmen. Maskiner, der er 
udstyret med AquaClean, har et klistermærke 
på vandtanken.

Afkalkningsalarm deaktiveret

AquaClean sikrer, at der kun løber rent og 
filtreret vand ind i din fuldautomatiske 
kaffemaskine, så afkalkningsalarmen 
deaktiveres automatisk. Masser af kaffe, uden 
besvær, af den fineste kvalitet, som du kan 
nyde. Først efter 8 filterskift genaktiverer 
maskinen afkalkningsprocesalarmen. Maskiner, 
der er udstyret med AquaClean, har et 
klistermærke på vandtanken.

Ionbytningsteknologi

Ionbytningsteknologien fjerner kalk fra vandet, 
før det løber igennem din kaffemaskine, så der 
ikke dannes aflejringer. Hvis filteret er blevet 
udskiftet, når maskinen har bedt om det, kan 
du nyde op til 625 kopper med hvert filter*

Mikroporet filter

Det gør en kæmpe forskel for din kops kvalitet, 
når du fjerner alle små partikler. Det 
mikroporede filter forhindrer, at urenheder 
forurener vandet, så hver kop, du brygger, 
bliver frisk, ren og lækker.

Mikroporet filter

Det gør en kæmpe forskel for din kops kvalitet, 
når du befrier dit bryg for alle små partikler. 
Det mikroporede filter forhindrer, at 
urenheder forurener vandet, så du kan 
garantere, at hver kop du brygger, bliver frisk, 
ren og lækker.
Vigtigste nyheder
Kalk- og vandfilter
Til espressomaskiner Ingen afkalkning op til 5000 kopper*, Forbedrer kaffesmagen, 1 x AquaClean-filter
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• Oprindelsesland: Schweiz

• Basisenhedens materiale: Plastik
•
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* Baseret på udskiftning af 8 filtre som angivet af maskinen. Det 
faktiske antal kopper afhænger af valgte kaffevarianter, skylning og 
rengøringsmønstre.

* Det faktiske antal kopper afhænger af de valgte kaffevarianter, 
skylning og rengøringsmønstre
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