
Vízkőmentesítő
patron

PerfectCare Pure

 
99%-os vízkőeltávolítás

PerfectCare Pure termékekhez

2 dobozos csomag

 
GC002/00

PureSteam vízkőmentesítő patron*
99%-ban vízkőmentes, ötszörösére növeli az élettartamot

A Pure Steam vízkőmentesítő patron a Pure Steam technológiával rendelkező PerfectCare Pure gőzállomásokhoz

használható. Eltávolítja a vízkő 99%-át, az élettartamot pedig ötszörösére növeli.

A cserélhető patron könnyen kezelhető

3 hónapig használható vasaláshoz

Ha a készülék figyelmeztetést ad, cserélje ki a patront

Tartsa a PerfectCare Pure teljesítményét a legmagasabb szinten!

5 év garancia vízkő ellen

99%-ban vízkőmentes a PureSteam vízkőmentesítő patronnal

Ötszörösére növeli az élettartamot

A leghatékonyabb vízkőmentesítő rendszer



Vízkőmentesítő patron GC002/00

Fénypontok Műszaki adatok

3 hónapig használható vasaláshoz

A patron élettartama függ a víz keménységétől

és a hetente vasalással töltött órák számától; 1

patron átlagosan 3 hónapig használható

vasaláshoz.

5 év garancia

A Pure Steam vízkőmentesítő patron hatékony

védelmet nyújt a PerfectCare Pure számára a

vízkő által okozott mindenféle károsodás ellen.

A készülék 5 év vízkő elleni garanciával

rendelkezik.

99%-ban vízkőmentes

A PureSteam vízkőmentesítő patron a vízkő

99%-át kiszűri a csapvízből. Egyenletes

gőzáramlást biztosít, és megakadályozza a

vízkőlerakódást a ruhákra.

Vízkőmentesítő-csere jelzőfény

A PerfectCare Pure figyelmezteti Önt, amikor a

vízkőmentesítő patront cserélni kell. A

vízkőmentesítő-csere jelzőfény villogni kezd, a

készülék hangjelzést ad, majd abbahagyja a

működést, hogy ne károsodjon, illetve hogy ne

kerüljön szennyeződés a ruhákra. Ha a legjobb

feltételek között szeretné folytatni a készülék

használatát, használhat vízkőmentesített vizet,

miközben a régi patront a helyén hagyja,

illetve kicserélheti azt egy új Pure Steam

vízkőmentesítő patronra.

Ötszörösére növeli az élettartamot

Megvédi a készüléket a vízkő által okozott

mindenféle károsodástól, és ötszörösére növeli

az élettartamát.

PureSteam vízkőmentesítő patron

Az egyedülálló Philips PureSteam

vízkőmentesítő patron bizonyítottan a

leghatékonyabb beépített vízkőmentesítő

rendszer.

Műszaki adatok

A csomagban lévő patronok száma: 2

Termék tömege: 0,19 kg

A termék tömege a csomagban: 0,43 kg

Méret csomagolással együtt: 11 x 8 x 12 cm

Termék méretei: 9,4 x 5,4 x 6,8 cm

Csere

A következőkhöz használható:: PerfectCare

Pure

Logisztikai adatok

A-doboz méretei: 13 x 25 x 40 cm

Gyűjtőcsomagolás tömege: 4,7 kg

F-doboz méretei: 11 x 8 x 12 cm

Csomagolás tömege: 0,43 kg

 

* Elképzelhető, hogy a termék sötétebbnek és

nedvesebbnek látszik, mint a csomag képén, mivel azt

desztillált vízzel előkezelték a legjobb teljesítmény

biztosítása érdekében.
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