
 

 

Saeco
vedlikeholdssett

• for Saeco-espressomaskiner
• 2x avkalkingsmiddel og 2x 

vannfilter
• 10x oljefjerner og servicesett

RI9128
Vedlikeholdssett for espresso
Fullstendig vedlikehold for Saeco-espressomaskinene
Med vedlikeholdssettet kan du forhindre at espressomaskinen slutter å virke, mens du 

holder den ren og velfungerende. Dette fullstendige settet er designet for å gi deg den 
beste ytelsen fra apparatet

Effektiv beskyttelse av espressomaskinen
• Alt du trenger for å gi den helautomatiske maskinen full beskyttelse
• Beskytter systemet mot kalkavleiringer
• Perfekt avkalking av vannkretsene
• Beskytter espressomaskiner mot å tettes av kafferester

Forleng levetiden
• Renere vann forlenger levetiden til espressomaskinen

Fantastisk kaffekvalitet
• Regelmessig avkalking forbedrer smaken på kaffen

Pakke
• Mer verdi for pengene (~30 % rabatt)



 Mye for pengene
Mer verdi for pengene (~30 % rabatt)

Alt du trenger
Vedlikeholdssettet for Saeco er det mest praktiske 
settet for å opprettholde Saeco-espressomaskinens 
beste ytelse på perfekt måte.

Egen avkalker til espressomaskinen

Avkalkeren fra Philips Saeco rengjør vannkretsene i 
espressomaskinen din på perfekt måte.

Kaffeoljefjerner
Saeco-tablettene for fjerning av kaffeolje fjerner alle 
kaffeoljerester samtidig som de gjør at 
espressomaskinen fungerer effektivt for å oppnå best 
mulig resultat.

Reduserer kalkavleiringer
Saeco-avkalkeren bidrar til å beskytte maskinen mot 
kalkavleiringer fra springvann, som påvirker ytelse og 
smak. Avkalkeren er svært effektiv, trygg og enkel å 
bruke. For effektiv avkalking bør du avkalke etter 250 
kopper.

Lengre levetid

Vannfilteret forlenger levetiden til espressomaskinen 
og gjør at du kan nyte kaffe av beste kvalitet lenger.

Bedre smak og aroma
Regelmessig avkalking holder espressomaskinen 
velfungerende og sikrer den beste smaken og 
aromaen.
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Tekniske spesifikasjoner
• Innhold: To avkalkere, én boks med 

rengjøringstabletter, ett vedlikeholdssett, to Brita-
patroner

•

Spesifikasjoner
Vedlikeholdssett
for Saeco-espressomaskiner 2x avkalkingsmiddel og 2x vannfilter, 10x oljefjerner og servicesett

http://www.philips.com

