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Usuwa 99% kamienia

Odpowiedni do żelazek
PerfectCare Pure

Zestaw z 2 wkładami

 
GC002/00

Wkład antywapienny Pure Steam zapewniający czystość pary*

Usuwanie 99% kamienia, 5-krotnie większa żywotność

Wkład antywapienny Pure Steam może być stosowany w generatorach pary PerfectCare Pure wyposażonych w

technologię Pure Steam. Wkład usuwa 99% kamienia z wody i 5-krotnie zwiększa żywotność żelazka

Łatwa obsługa wymiennego wkładu

3 miesiące prasowania

Wymień wkład, gdy w urządzeniu zostanie wyświetlone ostrzeżenie

Zadbaj o najwyższą wydajność generatora PerfectCare Pure

5 lat gwarancji na odporność na działanie kamienia

Woda w 99% wolna od kamienia dzięki wkładom antywapiennym PureSteam

5-krotnie większa żywotność

Najskuteczniejszy system zapobiegający gromadzeniu się kamienia
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Zalety

3 miesiące prasowania

Żywotność wkładu zależy od twardości wody

oraz od liczby godzin prasowania w tygodniu. 1

wkład pozwala średnio na 3 miesiące

prasowania.

5-letnia gwarancja

Wkład antywapienny Pure Steam skutecznie

chroni generator PerfectCare Pure przed

uszkodzeniem w wyniku działania kamienia.

W przypadku urządzenia użytkownik otrzymuje

5-letnią gwarancję na odporność działania

kamienia.

Woda w 99% wolna od kamienia

Wkład antywapienny PureSteam filtruje wodę

z kranu i usuwa z niej 99% kamienia. Wkład

zapewnia stały przepływ pary i zapobiega

powstawaniu osadu z kamienia na ubraniach.

Wskaźnik informujący o konieczności

wymiany wkładu antywapiennego

Generator PerfectCare Pure ostrzega o

konieczności wymiany wkładu

antywapiennego Pure Steam — wskaźnik

informujący o konieczności wymiany wkładu

zaczyna migać i emitowane są sygnały

dźwiękowe. Następnie urządzenie wyłącza się,

co zapobiega jego uszkodzeniu oraz

pozostawieniu plam na odzieży. Aby móc dalej

korzystać z urządzenia w optymalny sposób,

można używać wody destylowanej ze starym

wkładem wewnątrz urządzenia bądź wymienić

wkład na nowy wkład antywapienny Pure

Steam.

5-krotnie większa żywotność

Stosując wkład, można zapobiec uszkodzeniu

urządzenia w wyniku działania kamienia, jak

również zwiększyć 5-krotnie żywotność

urządzenia.

Wkład antywapienny PureSteam

Dowiedziono, że wyjątkowy wkład

antywapienny PureSteam firmy Philips stanowi

najskuteczniejszy zintegrowany system

antywapienny.
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Dane techniczne

Dane techniczne

Liczba wkładów w zestawie: 2

Waga produktu: 0,19 kg

Waga produktu w opakowaniu: 0,43 kg

Wymiary opakowania: 11 x 8 x 12 cm

Wymiary produktu: 9,4 x 5,4 x 6,8 cm

Wymiana

Przeznaczone dla modeli: PerfectCare Pure

Dane logistyczne

Wymiary opakowania zbiorczego:

13 x 25 x 40 cm

Waga opakowania zbiorczego: 4,7 kg

Wymiary pojedynczego opakowania:

11 x 8 x 12 cm

Waga pojedynczego opakowania: 0,43 kg

* Produkt może wyglądać na ciemniejszy i bardziej mokry

niż na zdjęciu na opakowaniu, ponieważ został

nasączony wodą demineralizowaną w celu uzyskania

optymalnej wydajności.
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