Broşură pre-vânzare pentru ţara: România (2018, Octombrie 26)
Cartuş anti-calcar
• Elimină 99% din calcar
• Adecvat pentru PerfectCare Pure
• Pachet cu 2 cartuşe

GC002/00

Cartuş anticalcar Pure Steam*
99% din calcar eliminat, măreşte durata de viaţă de 5 ori
Cartuşul anticalcar Pure Steam este adecvat pentru generatoare de abur PerfectCare Pure echipate cu tehnologia Pure Steam.
Acesta va elimina 99% din calcar şi va creşte durata de viaţă de 5 ori
Beneficii

Manevrare uşoară a cartuşului de schimb
• 3 luni de călcat
• Înlocuiește cartuşul când aparatul te avertizează în acest sens

Păstraţi PerfectCare Pure la performanţă maximă
• 5 ani de garanţie pentru protecţie împotriva calcarului

• 99% calcar eliminat cu cartuşul anticalcar PureSteam
• Creşte durata de viaţă de 5 ori
• Cel mai eficient sistem anticalcar

PerfectCare Pure

Caracteristici
3 luni de călcat

Creşte durata de viaţă de 5 ori

Durata de viaţă a cartuşului tău este dependentă de duritatea apei în zona în
care locuiești şi de numărul de ore de călcat pe săptămână. În medie, un cartuş
asigură 3 luni de călcat.

Protejează aparatul împotriva oricărei deteriorări produse de calcar şi
determină o creştere de 5 ori a duratei de viaţă a aparatului.
Cartuş anticalcar PureSteam

5 ani de garanţie

Cartuşul anticalcar Pure Steam va proteja eficient aparatul tău PerfectCare
Pure împotriva oricărei deteriorări produse de calcar. Aparatul tău este
garantat 5 ani împotriva calcarului.

Cartuşul unic anticalcar Philips PureSteam este cel mai eficient sistem
anticalcar integrat.

99% calcar eliminat

Filtrele cartuşului anticalcar PureSteam elimină 99% din calcarul din apa de la
robinet. Acestea asigură un debit constant de abur şi previn depunerea de
calcar pe haine.
Led de înlocuire a cartuşului anticalcar

PerfectCare Pure te avertizează când cartuşul anticalcar Pure Steam trebuie
înlocuit. Ledul de înlocuire a cartuşului anticalcar începe să lumineze
intermitent, aparatul începe să emită semnale sonore, iar apoi se opreşte,
pentru a nu-ți permite să-l deteriorezi şi să pătezi hainele. Pentru a utiliza în
continuare aparatul în cele mai bune condiţii, poți fie să utilizezi apă
demineralizată păstrând în interior cartuşul vechi, fie să-l înlocuiești cu un
cartuş anticalcar Pure Steam nou.

Specificaţii
Reţineţi că aceasta este o broşură pentru servicii de pre-vânzare. Conţinutul acestei broşuri reflectă datele pe care le deţinem la data şi în ţara menţionate mai sus. Conţinutul acestei
broşuri este supus modificării fără notificare. Philips nu acceptă nicio răspundere referitoare la conţinutul acestei broşuri.

Specificaţii tehnice
Numărul de cartuşe
din pachet
Greutate produs
Greutatea produsului
în ambalaj
Dimensiunile ambalajului

2
0,19 kg
0,43 kg
11 x 8 x 12 cm

Dimensiuni produs

9,4 x 5,4 x 6,8 cm

Înlocuire
Adecvat pentru

PerfectCare Pure

Date logistice
Dimensiuni bax

13x25x40 cm
Informatie ce poate fi modificată
2018, Octombrie 26

PerfectCare Pure
Greutate cutie (Abox)
Dimensiune cutie
Greutate cutie (Fbox)

4,7 kg

Ţara de origine
Cod sisteme armonizate

11x8x12 cm
0,43 kg

Cutie exterioară
Lungime
Lăţime
Înălţime
Greutate brută
EAN
Număr de ambalaje

Dimensiunile ambalajului
Înălţime
Lăţime
Adâncime
Greutate netă
Greutate brută
EAN
Număr de produse
incluse

ID
842121

11,00 cm
12,00 cm
8,00 cm
0,38 kg
0,44 kg
08710103645139
1

13,00 cm
25,00 cm
40,00 cm
4,82 kg
18710103645136
10

* Este posibil ca produsul să arate mai închis la culoare şi mai ud decât în imaginea de pe ambalaj, deoarece a fost pre-tratat cu apă demineralizată pentru a-i asigura cea mai
bună performanţă.
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