Saeco
Preparat do usuwania
kamienia z ekspresów
do kawy
• do ekspresów do kawy Saeco

• 250 ml

• ogranicza nagromadzenie
kamienia

RI9111

Chroń swój ekspres do kawy
Specjalny odkamieniacz do ekspresu
Chroni ekspres do kawy, usuwa kamień i zapobiega korozji. Odkamieniacz Saeco
umożliwia uzyskanie najwyższej wydajności urządzenia i wydłużenie jego żywotności. Aby
uzyskać najlepsze rezultaty, usuwaj kamień co trzy miesiące.
Wyjątkowa formuła
• Zapewnia dokładne, a jednocześnie bezpieczne i łagodne usuwania kamienia
• Udoskonalany przez 25 lat
Skuteczna ochrona ekspresu do kawy
• Skuteczne usuwanie kamienia z obiegu wody
• Chroni urządzenie przed nagromadzeniem kamienia
Dłuższa żywotność
• Regularne usuwanie kamienia przedłuża okres użytkowania ekspresu i poprawia smak kawy
Szybkie i proste usuwanie kamienia
• Najlepsza formuła zapewnia proste usuwanie kamienia
Niezwykła jakość kawy
• Regularne usuwanie kamienia poprawia smak kawy

Preparat do usuwania kamienia z ekspresów do kawy

RI9111/12

do ekspresów do kawy Saeco 250 ml, ogranicza nagromadzenie kamienia

Dane techniczne

Zalety

Opakowanie

Wyjątkowa formuła

• Ilość: 1 butelka o pojemności 250 ml
•

Ekskluzywna formuła odkamieniacza do ekspresów
do kawy Philips Saeco zapewnia dokładne usuwanie
kamienia, które nie powoduje uszkodzeń delikatnych
elementów wewnątrz urządzenia.

Specjalny odkamieniacz do ekspresu

Odkamieniacz Philips Saeco doskonale oczyszcza
obieg wody w ekspresie do kawy.

Ogranicza nagromadzenie kamienia

Odkamieniacz Philips Saeco pomaga chronić
urządzenie przed nagromadzeniem kamienia z wody
z kranu, który negatywnie wpływa na wydajność
ekspresu i smak kawy. Odkamieniacz jest bardzo
skuteczny, bezpieczny i łatwy w użyciu. Najlepsze
efekty można uzyskać, stosując go co 250 porcji
kawy.

Lepszy smak i aromat

Regularne usuwanie kamienia zapewnia optymalne
działanie ekspresu, a także najlepszy smak i aromat
kawy.

Szybkie i proste usuwanie kamienia

Specjalny odkamieniacz Saeco do ekspresów do
kawy jest wyposażony w proste instrukcje
użytkowania, co umożliwia szybkie, proste i
bezpieczne usuwanie kamienia.
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