
 

 

Saeco
Sada pro údržbu

• Pro espresovače
• 2x filtr AquaClean
• 6x odstraňovač usazenin a oleje
• 15 g vazelíny

CA6707/00
Vše, co potřebujete pro dokonalou ochranu na 6 měsíců

Dokonalá péče o váš espresovač v jednom balení
Sada pro údržbu vám umožní udržovat čistotu a hladký provoz vašeho 

superautomatického espresovače, o který tak bude perfektně postaráno. Je zkonstruován 
tak, abyste měli na 6 měsíců klid a jistotu.

Efektivní ochrana espresovače
• Až 5000 šálků* bez odstraňování vodního kamene díky filtru AquaClean
• Chrání espresovače před zanesením zbytky kávy
• Systém na mléko je vždy hygienický

Výjimečná kvalita kávy
• Zachovává chuť kávy v průběhu času

Výhodné balení
• Lepší kvalita za dobrou cenu



 Filtr AquaClean
Nová a patentovaná inovace společnosti Saeco, 
vodní filtr AquaClean, se postará o to, abyste svůj 
plně automatický kávovar využili co nejlépe. Když 
filtr vyměníte ve chvíli, kdy si to přístroj vyžádá, 
nebudete z přístroje muset odstraňovat vodní 
kámen až do 5000 šálků* a současně získáte výhodu 
dokonale čisté vody. Další výhodou je, že jakmile do 
svého oblíbeného kávovaru Saeco filtr AquaClean 
nainstalujete, upozornění na nutnost odstranění 
vodního kamene se automaticky deaktivuje.

Odstraňovač kávového oleje
Naše tablety pro odstraňování kávového oleje 
odstraňují veškeré zbytky oleje a současně udržují 
efektivní výkon espresovače, aby podával ty nejlepší 
výsledky. Doporučujeme provádět tento cyklus 
alespoň jednou měsíčně.

Chuť kávy
Zachovává chuť kávy v průběhu času

Čisticí přípravek pro okruh mléka
Díky našemu čisticímu přípravku můžete udržovat 
okruh mléka espresovače nebo napěňovače čistý. 
Zajišťuje efektivní odstranění zbytků mléka ze všech 
částí přístroje. Doporučuje se provádět tento cyklus 
alespoň jednou měsíčně.

Lepší kvalita za dobrou cenu
Lepší kvalita za dobrou cenu
Přednosti
CA6707/00

* Skutečný počet šálků závisí na zvolených variantách kávy a frekvence 
mytí a čištění. Upozornění na odstranění vodního kamene se 
automaticky deaktivuje po 8 filtrech.

* Skutečný počet šálků závisí na zvolených druzích kávy a frekvenci 
vyplachování a čištění.
Datum vydání 2016-10-04

Verze: 8.1.1

EAN: 08 71010 37708 00

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování. 
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips 
N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com
Technické údaje
• Zahrnuje: 1 tuba vazelíny, 2 filtry AquaClean, 

6 tablet pro odstranění kávového oleje, 6 balíčků 
čističe okruhu mléka

•

Specifikace
Sada pro údržbu
Pro espresovače 2x filtr AquaClean, 6x odstraňovač usazenin a oleje, 15 g vazelíny
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