
Hoolduskomplekt

 
Saeco espressomasinate jaoks

2 x katlakivieem. ja 2 x veef.

10 x õlieemaldajat ja
hoolduskomplekt

 
CA6706/47

Kõik, mida täiuslikuks kaitseks vaja
Saeco espressomasina täielik hoolduskomplekt

Hoolduskomplekt aitab teil ära hoida täisautomaatse Saeco espressomasina

rikkimineku, hoides seda puhtana ja töökorras. See komplekt tagab teie seadme

parima jõudluse.

Tõhus kaitse teie espressomasinale

See on kõik, mida te vajate oma täisautomaatse masina täiuslikuks kaitseks

Katlakivi täiuslik eemaldamine veeringlussüsteemist

Kaitseb süsteemi katlakivi tekke eest

BRITA INTENZA+ värskelt filtreeritud vesi rikkalikuma kohviaroomi tagamiseks

Kaitseb espressomasinaid kohvijääkidega ummistumise eest

Tagab toote pikema eluea

Puhtam vesi pikendab teie espressomasina tööiga

Meelierutav kohvikvaliteet

Hoiab kohvi maitsvana

Säästupakk

Parem hinna ja kvaliteedi suhe (~30% allahindlus)



Hoolduskomplekt CA6706/47

Esiletõstetud tooted Spetsifikatsioon

Kõik, mida te vajate

Saeco täielik hoolduskomplekt on mugavaim

komplekt enda Saeco espressomasina

tippkorras hoidmiseks.

Spets. espressomasina katlakivieemaldi

Philips Saeco katlakivieemaldi puhastab

ideaalselt kõik teie espressomasina

veekontuurid.

Vähendab katlakivi teket

Espressomasinas kasutatav vesi sisaldab

paratamatult ka katlakivi. See spetsiaalne

katlakivieemaldaja kaitseb seadet katlakivi

kogunemise eest, mis mõjutab seadme tööd ja

kohvi maitset. Katlakivieemaldi on väga

efektiivne, ohutu ja lihtsalt kasutatav. Efektiivse

toime tagamiseks tuleb katlakivi sõltuvalt vee

karedusest eemaldada alati, kui masin selle

ette näeb või pärast iga 250 tassi kohvi.

Pikk tööiga

Veefilter pikendab teie espressomasina tööiga,

tagades parima maitsega kohvi kauemaks.

Kohviõlieemaldi

Saeco kohviõli eemaldamise tabletid

eemaldavad kohviõli jäägid ja tagavad masina

tõhusa töötamise, et saavutada parimaid

tulemusi.

Parem maitse ja aroom

Korrapärane hooldamine tagab, et Saeco

espressomasinaga valmistatud joogid on alati

parima maitse ja aroomiga.

Tehnilised andmed

Sisu: 2 espressomasina katlakivieemaldi

pudelit, 2 BRITA INTENZA+ veefiltri kassetti, 1

karp, mis sisaldab 10 kohviõli

eemaldustabletti, 1 hoolduskomplekt (sisaldab

määret, rõngastihendeid, puhastusharja)

Kaal ja mõõtmed

Toote kaal: 0,9 kg
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