
 

 

Saeco
Karbantartókészlet

• Saeco eszpresszógépekhez
• 2 db vízkőmentesítő és 2 db 

vízszűrő
• 10 db olajeltávolító és 

szervizkészlet

RI9128
Eszpresszó kávéfőző gép karbantartókészlete

Teljes karbantartókészlet Saeco eszpresszó kávéfőző géphez
A karbantartókészlet lehetővé teszi az eszpresszó kávéfőző gép tisztítását és problémamentes 

üzemeltetését a meghibásodások megelőzése érdekében. Ezt a teljes készletet úgy állítottuk 
össze, hogy használatával a készülék a lehető leghatékonyabban működhessen.

Az eszpresszó kávéfőző gép hatékony védelme
• Minden, ami ahhoz kell, hogy védje a Teljes Automatát
• Védi a rendszert a vízkőképződéstől
• A vízzel érintkező részek tökéletes vízkőmentesítése
• Védi a eszpresszógépeket a kávémaradékok okozta dugulástól.

Meghosszabbítja az élettartamot
• A tisztább víz meghosszabbítja az eszpresszógép élettartamát

Szenzációs minőségű kávé
• A rendszeres vízkőmentesítés jobbá teszi a kávé ízét

Gazdaságos csomag
• Többet kap a pénzéért (~30% árkedvezmény)



 Kiváló ár–érték arány
Többet kap a pénzéért (~30% árkedvezmény)

Minden, amire szüksége lehet
A Saeco karbantartókészlet a legkényelmesebb 
készlet a Saeco eszpresszógép 
csúcsteljesítményének fenntartásához.

Speciális eszpresszógép-vízkőmentesítő

A Philips Saeco vízkőmentesítő tökéletesen 
megtisztítja az eszpresszógép összes, vízzel érintkező 
részét.

Kávéolaj eltávolító
A Saeco kávéolaj-eltávolító tabletta minden 
kávémaradványt eltávolít, miközben biztosítja az 
eszpresszógép hatékony, legjobb eredményt adó 
működését.

Csökkenti a vízkőképződést
A Saeco vízkőmentesítő segít megvédeni a gépet a 
csapvízből lerakódó vízkőtől, ami befolyásolja a 
teljesítményt és az ízt. A vízkőmentesítő igen 
hatékony, biztonságos és könnyen használható. A 
hatékony vízkőmentesítéshez 250 adagonként 
tisztítsa.

Hosszabb élettartam

A vízszűrő meghosszabbítja az eszpresszógépe 
élettartamát, ezáltal biztosítva, hogy hosszabb ideig 
élvezhesse a legjobb ízű kávét.

Jobb íz és aroma
A rendszeres vízkőmentesítés fenntartja 
eszpresszógépe legjobb teljesítményét, biztosítva a 
legjobb ízt és aromát.
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Műszaki adatok
• Tartalma: 2 vízkőmentesítő, 1 kávétisztító tabletta 

doboz, 1 szervizkészlet, 2 Brita patron
•

Műszaki adatok
Karbantartókészlet
Saeco eszpresszógépekhez 2 db vízkőmentesítő és 2 db vízszűrő, 10 db olajeltávolító és szervizkészlet
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