
 

 

Saeco
Underhållssats

• för Saeco-espressomaskiner
• 2x avkalkningsmedel och 2x 

vattenfilter
• 10x oljeborttagare och 

servicesats
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Espressoservicesats
Komplett underhåll för Saeco espressomaskiner
Med underhållssatsen kan du förhindra motorstopp i espressomaskinen genom att hålla 

den ren och se till att den fungerar smidigt. Den här satsen är designad för att ge din 
maskin bästa prestanda

Effektivt skydd för espressomaskinen
• Allt du behöver för ett perfekt skydd av din helautomatiska
• Skyddar systemet mot kalkavlagringar
• Perfekt avkalkning av vattenkretsarna
• Skyddar espressomaskiner mot tilltäppning av kaffesump

Förlängd livslängd
• Renare vatten förlänger espressomaskinens livslängd

Sensationell kaffekvalitet
• Regelbunden avkalkning förbättrar smaken på kaffet

Värdepaket
• Mer valuta för pengarna (~30 % rabatt)



 Valuta för pengarna
Mer valuta för pengarna (~30 % rabatt)

Allt du behöver
Den kompletta underhållssatsen är det mest 
praktiska paketet för att Saeco-espressomaskinen 
ska bibehålla topprestanda.

Särskild avkalkare för espressomaskinen

Philips Saeco avkalkare rengör alla vattenkretsar i 
espressomaskinen perfekt.

Tar bort kaffeolja
Saeco-tabletterna tar bort alla kaffeoljerester 
samtidigt som de håller din espressomaskin i bästa 
skicka för bästa resultat.

Minskar kalkavlagringar
Saeco-avkalkaren hjälper till att skydda maskinen 
mot kalkavlagringar från kranvattnet som påverkar 
prestanda och smak. Avkalkaren är mycket effektiv, 
säker och lätt att använda. För effektivt resultat bör 
du avkalka efter 250 koppar.

Längre hållbarhet

Vattenfiltret förlänger espressomaskinens livslängd, 
så att du kan njuta av det bästa kaffet ännu längre.

Bättre smak och arom
Regelbunden avkalkning gör att espressomaskinen 
fungerar optimalt och ger bästa smak och arom.
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Tekniska specifikationer
• Innehåll: 2 avkalkare, 1 ask med 

rengöringstabletter, 1 servicesats, 2 Brita-patroner
•

Specifikationer
Underhållssats
för Saeco-espressomaskiner 2x avkalkningsmedel och 2x vattenfilter, 10x oljeborttagare och servicesats
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