
 

 

Saeco AquaClean
Filtr antywapienny i 
filtr wody

• Do ekspresów do kawy
• Do 5000 filiżanek bez 

odkamieniania*
• Poprawa smaku kawy

CA6903/99
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o 5000 filiżanek bez odkamieniania*
 każdym filtrem można zaparzyć do 625 filiżanek*!
ięki opatentowanemu filtrowi wody AquaClean firmy Saeco nie musisz usuwać 
mienia z automatycznego ekspresu do kawy do momentu zaparzenia do 5000 
żanek*.

Łatwa instalacja i obsługa
• Aktywowanie filtra bez wysiłku dzięki systemowi montażu Click&Go
• Aktywowanie funkcji AquaClean powoduje wyłączenie przypomnienia o konieczności usunięcia 

kamienia

Zapomnij o odkamienianiu do momentu zaparzenia 5000 filiżanek*
• Naturalne usuwanie wapnia dzięki technologii wymiany jonów
• Dzięki filtrowi z mikroskopijnymi otworami ekspres nie zatyka się

Czysta woda zapewnia najczystszy smak kawy
• Woda optymalnie oczyszczona dzięki opatentowanemu przepływowi
• Filtr z mikroskopijnymi otworami blokuje wszelkie zanieczyszczenia



 Woda optymalnie oczyszczona

Dzięki opatentowanemu przepływowi woda 
dłużej przebywa w filtrze, zanim zostanie 
przetransportowana do w pełni 
automatycznego ekspresu do kawy. W 
związku z tym woda jest dokładniej 
oczyszczona, a kawa smakuje lepiej.

System montażu Click&Go

Instalacja filtra AquaClean jest niezwykle 
prosta. Wystarczy zamontować filtr w 
zbiorniku wody automatycznego ekspresu do 
kawy Saeco, aktywować go, wybierając 
odpowiednią funkcję w menu użytkownika, i 
delektować się aż do 5 tys. filiżanek doskonałej 
kawy bez potrzeby odkamieniania. Ponadto 
przypomnienie o konieczności usunięcia 
kamienia zostanie ponownie włączone dopiero 
po 8 wymianach filtra. Jeśli urządzenie jest 
wyposażone w funkcję AquaClean, na 
zbiorniku wody znajduje się specjalna naklejka.

Wyłączone przypomnienie o 
konieczności usunięcia kamienia

Dzięki funkcji AquaClean tylko czysta i 
przefiltrowana woda dostaje się do Twojego w 
pełni automatycznego ekspresu do kawy. W 
konsekwencji przypomnienie o konieczności 
usunięcia kamienia jest automatycznie 
wyłączane. Możesz cieszyć się niezliczoną 
liczbą filiżanek najwyższej jakości kawy bez 
wysiłku — ekspres zakomunikuję potrzebę 
odkamieniania dopiero po 8 wymianach filtra. 
Jeśli urządzenie jest wyposażone w funkcję 
AquaClean, na zbiorniku wody znajduje się 
specjalna naklejka.

Technologia wymiany jonów

Technologia wymiany jonów umożliwia 
usuwanie wapnia z wody, zanim wpłynie ona do 
ekspresu do kawy, co zapobiega osadzaniu się 
kamienia. Jeśli filtry są wymieniane terminowo 
zgodnie z życzeniem urządzenia, wówczas z 

każdego z nich można zaparzyć do 625 
filiżanek*.

Filtr z mikroskopijnymi otworami

Pozbycie się wszystkich niepożądanych 
cząsteczek z wody ma ogromne znaczenie dla 
utrzymania najlepszego smaku kawy. Filtr z 
mikroskopijnymi otworami usuwa wszelkie 
zanieczyszczenia z wody, dzięki czemu każda 
przygotowana filiżanka kawy będzie miała 
doskonały smak i aromat.

Filtr z mikroskopijnymi otworami

Pozbycie się wszystkich niepożądanych 
drobnych cząsteczek ze swojego napoju w 
bardzo dużym stopniu poprawia jego smak. 
Filtr z mikroskopijnymi otworami blokuje 
wszelkie zanieczyszczenia wody, dzięki czemu 
każda przygotowana filiżanka napoju jest 
świeża, czysta i smaczna.
Zalety
Filtr antywapienny i filtr wody
Do ekspresów do kawy Do 5000 filiżanek bez odkamieniania*, Poprawa smaku kawy
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Dane techniczne
• Kraj pochodzenia: Szwajcaria

• Materiał korpusu: Plastik
•

Dane techniczne
Filtr antywapienny i filtr wody
Do ekspresów do kawy Do 5000 filiżanek bez odkamieniania*, Poprawa smaku kawy
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* W przypadku 8 wymian filtra, zgodnie ze wskazaniem urządzenia. 
Rzeczywista liczba filiżanek zależy od wybranego rodzaju kawy, 
płukania i czyszczenia.

* Rzeczywista liczba filiżanek zależy od wybranego rodzaju kawy, 
płukania i czyszczenia
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