
Zásobník proti
vodnímu kameni

PerfectCare Pure

 
Odstraní 99 % vodního kamene

Vhodné pro modely PerfectCare
Pure

Balení s 2 zásobníky

 
GC002/00

Odvápňovací zásobník Pure Steam*
99 % bez vodního kamene, 5krát prodlužuje životnost

Odvápňovací zásobník Pure Steam je vhodný pro generátory páry PerfectCare Pure, které jsou vybavené

technologií Pure Steam. Zlikvidují 99 % vodního kamene a 5krát zvýší životnost výrobku

Jednoduchá manipulace s náhradním zásobníkem

3 měsíce žehlení

Vyměňte zásobník, když vás na to zařízení upozorní

Udržujte dokonalý výkon zařízení PerfectCare Pure

5 let záruky proti vodnímu kameni

Z 99 % bez vodního kamene díky odvápňovacímu zásobníku PureSteam

5krát prodlouží životnost výrobku

Nejefektivnější odvápňovací systém



Zásobník proti vodnímu kameni GC002/00

Přednosti Specifikace

3 měsíce žehlení

Životnost zásobníku závisí na tvrdosti vody,

lokalitě a počtu hodin žehlení za týden.

Průměrně vychází 1 zásobník na 3 měsíce

žehlení.

5 let záruky

Odvápňovací zásobník Pure Steam ochrání

efektivně zařízení PerfectCare Pure proti

jakémukoli poškození vodním kamenem.

Zařízení má 5letou záruku proti vodnímu

kameni.

Z 99 % bez vodního kamene

Filtry odvápňovacího zásobníku PureSteam

odfiltrují 99 % vodního kamene z kohoutkové

vody. Zajistí konzistentní proud páry a zabrání

usazování vodního kamene na oděvech.

Kontrolka výměny odvápňovacího zásobníku

Zařízení PerfectCare Pure vás upozorní, když

odvápňovací zásobník Pure Steam potřebuje

vyměnit. Kontrolka výměny odvápňovacího

zásobníku začne blikat, zařízení začne pípat a

poté přestane, aby zamezila poškození a

ušpinění vašeho oděvu. Chcete-li nadále

používat zařízení za co nejlepších podmínek,

můžete buď použít demineralizovanou vodu a

nechat starý zásobník uvnitř nebo vyměnit

odvápňovací zásobník Pure Steam za nový.

5krát prodlouží životnost výrobku

Zabraňuje jakémukoli poškození přístroje

vodním kamenem a 5krát prodlužuje životnost

výrobku.

Odvápňovací zásobník PureSteam

Unikátní odvápňovací zásobník Philips

PureSteam se prokázal jako nejefektivnější

vestavěný odvápňovací systém.

Technické údaje

Počet zásobníků v balení: 2

Hmotnost výrobku: 0,19 kg

Hmotnost výrobku s obalem: 0,43 kg

Rozměry balení: 11 x 8 x 12 cm

Rozměry výrobku: 9,4 x 5,4 x 6,8 cm

Výměna

Vhodné pro: PerfectCare Pure

Logistické údaje

Rozměry balení A: 13 x 25 x 40 cm

Hmotnost balení A-box: 4,7 kg

Rozměry F-balení: 11 x 8 x 12 cm

Hmotnost balení F-box: 0,43 kg

 

* Výrobek může vypadat tmavší a být vlhčí než na

obrázku na obalu, protože byl v zájmu nejlepšího

výkonu předem ošetřen demineralizovanou vodou.
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