
 

 

SENSEO®

Ontkalkingsset

• voor SENSEO® 
koffiezetapparaten

• vermindert kalkaanslag
• Voor eenvoudige ontkalking
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Alles wat u nodig hebt voor 6 maanden
Ontkalkingsset voor alle SENSEO® apparaten
SENSEO® vloeibare ontkalker verwijdert kalkdeeltjes uit uw SENSEO® koffiezetapparaat, 

zodat u langer kunt genieten van de verse smaak van SENSEO® koffie. De innovatieve 
ontkalkingspads vangen kalkdeeltjes op en voorkomen dat uw apparaat verstopt raakt.

Snel en eenvoudig ontkalken
• Kant-en-klare vloeistofformule voor eenvoudige ontkalking
• Eenvoudiger dan ooit! Roeren niet nodig!
• Handige hersluitbare fles voor eenvoudig opbergen

Optimale koffiesmaak
• Vloeibare ontkalker verwijdert de nare kalkaanslagdeeltjes
• Schoon intern circuit zorgt voor perfecte hoeveelheid koffie
• Ontkalk regelmatig om te zorgen voor de juiste koffietemperatuur

Langere levensduur
• Vloeibare ontkalker is speciaal ontwikkeld voor Senseo-apparaten
• Perfecte formuleconcentratie voor optimale ontkalkresultaten



 Ontwikkeld voor Senseo
De formule van de Senseo vloeibare ontkalker is 
specifiek ontwikkeld voor Senseo-apparaten. 
Gebruik alleen door Senseo goedgekeurde 
ontkalker. Azijn of een andere ontkalker kan uw 
machine beschadigen.

Eenvoudiger dan ooit!
De Senseo vloeibare ontkalker wordt geleverd met 
een duidelijke gebruiksaanwijzing, waardoor snelle, 
eenvoudige en veilige ontkalking mogelijk is.

Optimale koffiesmaak
Regelmatig ontkalken met de Senseo vloeibare 
ontkalker zorgt ervoor dat uw kop koffie volledig 
wordt gevuld, uw koffie de optimale temperatuur 
heeft, kalkaanslag uw Senseo-apparaat niet verstopt, 
de levensduur van uw Senseo-apparaat wordt 
verlengd

Regelmatig ontkalken
Ontkalk het Senseo-apparaat ten minste eens per 3 
maanden zodat uw apparaat in de beste toestand 
blijft en uw koffie altijd het beste smaakt.
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Land van herkomst
• Geproduceerd in: Duitsland

Technische specificaties
• Ingrediënten: 100% citroenzuur. Optimale 

concentratie voor Senseo-apparaten
• Inhoud: 2x ontkalkingsflessen, 2x ontkalkingspads
•

Specificaties
Ontkalkingsset
voor SENSEO® koffiezetapparaten vermindert kalkaanslag, Voor eenvoudige ontkalking
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