
 

 

Saeco
Vedligeholdelsessæt

• til Saeco-espressomaskiner
• 2x afkalkningsmiddel og 2x 

vandfilter
• 10x oliefjerner og servicesæt
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Espresso-vedligeholdelsessæt
Komplet vedligeholdelse af Saeco-espressomaskiner
Med vedligeholdelsessættet kan du forhindre, at din espressomaskine bryder sammen, og 

sørge for, at den er ren og velfungerende. Dette komplette sæt er designet til at give dig 
apparatets bedste ydeevne

Effektiv beskyttelse af din espressomaskine
• Alt, hvad du har brug for til perfekt beskyttelse af din fuldautomatiske maskine
• Beskytter systemet mod kalkaflejringer
• Perfekt afkalkning af vandrørene
• Beskytter espressomaskiner mod tilstopning af kafferester

Længere levetid
• Renere vand forlænger din espressomaskines levetid

Sensationel kaffekvalitet
• Regelmæssig afkalkning forbedrer smagen af din kaffe

Tilbudspakke
• Bedre værdi for pengene (~30 % rabat)



 Få valuta for pengene
Bedre værdi for pengene (~30 % rabat)

Alt, hvad du har brug for
Det komplette Saeco-vedligeholdelsessæt er det 
bedste sæt, du kan bruge til at sikre, at din Saeco-
espressomaskine altid er i tip-top-stand.

Særlig afkalker til espressomaskiner

Philips Saeco-afkalkeren rengør alle vandrørene i din 
espressomaskine helt perfekt.

Kaffeoliefjerner
Saeco-tabletterne til fjernelse af kaffeolie fjerner alle 
rester af kaffeolie, samtidig med at din maskine 
fortsat arbejder effektivt og giver det bedste resultat.

Reducerer opbygning af kalk
Saeco-afkalkeren beskytter maskinen mod 
opbygningen af kalk fra postevand, der påvirker 
ydelsen og smagen. Afkalkeren er utrolig effektiv, 
sikker og nem at bruge. Maskinen bør afkalkes for 
hver 250 serveringer.

Længere levetid

Vandfiltret forlænger din espressomaskines levetid 
og sikrer, at du kan nyde en fantastisk kaffe i lang tid.

Bedre smag og aroma
Jævnlig afkalkning sikrer, at din espressomaskine 
fungerer perfekt, og det sikrer den bedste smag og 
aroma.
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Tekniske specifikationer
• Indhold: 2 afkalkere, 1 æske med 

kafferengøringstabletter, 1 servicesæt, 2 Britta-
patroner

•

Specifikationer
Vedligeholdelsessæt
til Saeco-espressomaskiner 2x afkalkningsmiddel og 2x vandfilter, 10x oliefjerner og servicesæt
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