
Kazeta proti
vodnému kameňu

PerfectCare Pure

 
Znižuje tvorbu vodného kameňa
o 99 %

Vhodná pre systémy
PerfectCare Pure

Balenie s 2 kazetami

 
GC002/00

Kazeta proti vodnému kameňu PureSteam*
O 99 % menej vodného kameňa, 5-násobne dlhšia životnosť

Kazeta proti vodnému kameňu PureSteam je vhodná pre naparovacie žehliace systémy PerfectCare Pure

vybavené technológiou PureSteam. Tvorba vodného kameňa sa zníži o 99 % a životnosť sa zvýši 5-násobne

Ľahká manipulácia s vymeniteľnou kazetou

3 mesiace žehlenia

Keď vás zariadenie upozorní, vymeňte kazetu

Uchovajte špičkový výkon svojho systému PerfectCare Pure

5-ročná záruka proti usádzaniu vodného kameňa

Na 99 % bez vodného kameňa vďaka kazete proti kameňu PureSteam

Zvýšte životnosť až 5-násobne

Najúčinnejší systém ochrany pred vodným kameňom



Kazeta proti vodnému kameňu GC002/00

Hlavné prvky Technické údaje

3 mesiace žehlenia

Životnosť kazety závisí od tvrdosti vody vo

vašej oblasti a dĺžky žehlenia týždenne. 1

kazeta v priemere stačí na 3 mesiace žehlenia.

5-ročná záruka

Kazeta proti vodnému kameňu PureSteam

účinne ochráni vaše zariadenie PerfectCare

Pure pred poškodením vodným kameňom.

Preto poskytujeme 5-ročnú záruku proti

usádzaniu vodného kameňa.

Na 99 % bez vodného kameňa

Kazeta proti usádzaniu vodného kameňa

PureSteam odfiltruje 99 % vodného kameňa z

vody z vodovodu. Zabezpečí rovnomerný

výstup pary a zabraňuje znečisteniu oblečenia

čiastočkami vodného kameňa.

Kontrolka výmeny kazety proti vodnému

kameňu

Zariadenie PerfectCare Pure vás upozorní, keď

je potrebné vymeniť kazetu proti vodnému

kameňu PureSteam. Kontrolka výmeny kazety

proti vodnému kameňu začne blikať, zariadenie

začne pípať a potom sa vypne, aby nedošlo k

jeho poškodeniu alebo k znečisteniu

oblečenia. Ak chcete naďalej dosahovať

optimálne výsledky, môžete zariadenie

používať s destilovanou vodou a starou kazetou

alebo vymeniť kazetu proti vodnému kameňu

PureSteam za novú.

Zvýšte životnosť až 5-násobne

Chráni zariadenie pred poškodením vodným

kameňom a predlžuje jeho životnosť až 5-

násobne.

Kazeta proti vodnému kameňu PureSteam

Jedinečná kazeta proti usádzaniu vodného

kameňa Philips PureSteam je preukázateľne

ten najúčinnejší integrovaný systém ochrany

pred vodným kameňom.

Technické špecifikácie

Počet kaziet v balení: 2

Hmotnosť výrobku: 0,19 kg

Hmotnosť produktu v obale: 0,43 kg

Rozmery balenia: 11 x 8 x 12 cm

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

Náhradné

Vhodné pre: PerfectCare Pure

Logistické údaje

Rozmery A boxu: 13 x 25 x 40 cm

Hmotnosť kartónu: 4,7 kg

Rozmery F boxu: 11 x 8 x 12 cm

Hmotnosť obalu: 0,43 kg

 

* Je možné, že výrobok bude vyzerať tmavšie a mokrejšie

ako na obrázku na obale, pretože bol vopred ošetrený

demineralizovanom vodou na zabezpečenie

najlepšieho výkonu.
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