
 

 

Saeco AquaClean
Vízkő- és vízszűrő

• Eszpresszógépekhez
• Akár 5000 csészéig nem szüks. 

vízkőm.*
• Finomabbá teszi a kávét
• 1 db AquaClean szűrő
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kár 5000 csészéig garantáltan nincs szükség vízkőmentesítésre*

inden egyes filterrel akár 625 csésze kávét élvezhet*!
Saeco szabadalmaztatott AquaClean vízszűrője segítségével akár 5000 csésze erejéig 
m kell foglalkoznia eszpresszó kávéfőzője vízkőmentesítésével.*

Akár 5000 csészéig elfelejtheti a vízkőmentesítést*
• Az ioncserés technológiának köszönhetően természetes módon eltávolítja a vízkövet
• A kávéfőzője nem fog eldugulni a mikroporózus szűrőnek köszönhetően

A tisztított víz révén színtiszta kávét biztosít
• Optimálisan tisztított víz a szabadalmaztatott vízáramlásnak köszönhetően
• A mikroporózus szűrő kiszűr minden szennyeződést

Könnyen felszerelhető és használható
• Könnyedén aktiválja a szűrőt a click&go rendszer segítségével
• Az AquaClean aktiválása kikapcsolja a vízkőmentesítési riasztást



 Optimálisan tisztított víz

A szabadalmaztatott áramlásnak köszönhetően 
a vízszűrőben a víz hosszabb utat tesz meg, 
mielőtt megérkezik az automata kávéfőzőjébe. 
Ez erőteljesebben kitisztítja a vizet, és finom ízű 
kávét biztosít.

Click&Go rendszer

Ezt a tartós funkciót nem is lehetne 
egyszerűbben felszerelni. Csak illessze be 
AquaClean szűrőjét Saeco automata 
eszpresszógépe víztartályába, aktiválja a 
felhasználói felületen keresztül, és készen áll 
5000 csészényi tiszta kávé élményére, 
vízkőtlenítés nélkül*. 8 szűrőcseréig a gép nem 
kapcsolja vissza a vízkőmentesítési riasztást. Az 
AquaCleannel felszerelt gépeken matrica 
található a víztartályon.

Vízkőmentesítési riasztás kikapcsolva

Az AquaClean biztosítja, hogy csak tiszta és 
szűrt víz áramlik a teljesen automata kávéfőző 
gépbe, így a vízkőmentesítési riasztás 
automatikusan ki lesz kapcsolva. Gondtalanul, 
hosszú ideig élvezheti a legkiválóbb minőségű 
kávét – és 8 szűrőcseréig a gép nem kapcsolja 
vissza a vízkőmentesítési folyamatot. Az 
AquaCleannel felszerelt gépek víztartályán 
matrica található.

Ioncserés technológia

Az ioncserélő technológia eltávolítja a vízkövet 
a vízből, mielőtt az a kávéfőzőbe ér, így nem 
alakulnak ki lerakódások. Ha a készülék 
kérésére időben kicseréli a szűrőt, minden 
egyes filterrel akár 625 csésze kávét élvezhet*

Mikroporózus szűrő

A kávéfőzetét minden apró részecskétől 
megszabadítva sokkal jobb minőségű italt 
nyerhet. A mikroporózus szűrő kitisztítja a 
szennyeződéseket a vízből, így minden csésze 
kávé friss, tiszta és ízletes lesz.

Mikroporózus szűrő

A kávéfőzetét minden apró részecskétől 
megszabadítva sokkal jobb minőségű italt 
nyerhet. A mikroporózus szűrő kitisztítja a 
szennyeződéseket a vízből, így garantálhatja, 
hogy minden csésze kávé friss, tiszta és ízletes 
lesz.
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* A kávéfőzőkön jelzettek szerint 8 szűrőcserével kalkulálva. A 
csészék tényleges száma függ a kiválasztott kávétípusoktól, illetve az 
öblítési és tisztítási szokásoktól.

* A csészék tényleges száma függ a kiválasztott kávétípusoktól, illetve 
az öblítési és tisztítási szokásoktól
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