
 

 

Saeco
Kit de întreţinere

• Pentru espressoare
• 2 filtre AquaClean
• 6x sist. curăţare lapte și ulei
• Tub de lubrifiere 15 g

CA6707/00

To

În
Kit
şi î
de
t ceea ce ai nevoie pentru o protecţie totală timp de 6 luni

grijire completă pentru espressorul tău, într-un singur pachet
ul de întreţinere îţi permite să ai grijă de espressorul super automat, menţinându-l curat 
n perfectă stare de funcţionare. Conceput să îţi ofere linişte sufletească şi siguranţă timp 
 6 luni.

Calitate senzaţională a cafelei
• Menţine gustul cafelei la fel de intens ca la prima ceașcă

Protecţie eficientă a espressorului tău
• Cu AquaClean pentru până la 5000* de cești fără detartrare
• Protejează espressoarele împotriva înfundării cu reziduuri de cafea
• Menţine piesele în mișcare ale aparatului în stare perfectă de funcţionare

Tot ceea ce ai nevoie într-un singur pachet
• 6 luni de protecţie completă



 Întreţinere ușoară

Kitul de întreţinere te va ajuta să-ţi menţii 
espressorul în stare optimă în timp, punându-ţi la 
îndemână fiecare element de curăţare atunci când îţi 
este necesar.

Filtru AquaClean

AquaClean este filtrul nostru de apă brevetat, 
conceput să optimizeze calitatea cafelei prin 
purificarea apei. Previne totodată acumularea 
calcarului în circuitul de apă al aparatului de cafea: 
prepară până la 5000* de cești fără detartrare 
înlocuind în mod regulat filtrul.

Un gust și o aromă mai plăcute
Întreţinerea regulată a espressorului asigură cel mai 
bun gust și cea mai bună aromă de la espressorul tău 
Saeco

Extragere a uleiului din cafea
Tabletele pentru îndepărtarea reziduurilor uleioase 
rezultate din cafea îţi păstrează espressorul în stare 
bună de funcţionare, pentru cele mai bune rezultate. 
Efectuează acest ciclu cel puţin o dată pe lună.

Tub de lubrifiere
Cu ajutorul lubrifiantului din acest tub, poţi menţine 
grupul de preparare al espressorului în stare 
perfectă. Lubrifiantul este absolut sigur pentru 
consumatori.
Repere
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* Luând în calcul 8 înlocuiri ale filtrului, așa cum se indică pe aparat. 
Numărul real de cești depinde de varietăţile de cafea alese și de 
metodele de clătire și curăţare.

* Numărul real de cești depinde de varietăţile de cafea alese și de 
modelele de clătire și de curăţare
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Specificaţii tehnice
• Include: 15 g de lubrifiant, 2 x AquaClean, 6 tablete 

pentru îndepărtarea reziduurilor uleioase rezultate 
din cafea, 6 plicuri de curăţare circuit lapte

•

Specificaţii
Kit de întreţinere
Pentru espressoare 2 filtre AquaClean, 6x sist. curăţare lapte și ulei, Tub de lubrifiere 15 g
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