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Antikalkcartridges
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Antikalkcartridges voor alle WardrobeCaremodellen
Houd uw WardrobeCare kalkvrij
Het Philips WardrobeCare-strijksysteem is voorzien van een uniek DualProtect-antikalksysteem dat het apparaat 99% kalkvrij
houdt. De speciale antikalkcartridges filteren de mineralen uit het water, waardoor het 99% kalkvrij blijft.
Voordelen

Eenvoudig te vervangen
• Het DualProtect-antikalksysteem geeft een waarschuwing wanneer u
de cartridge moet vervangen
• Eenvoudig vervangbare cartridge
• Eén verpakking antikalkcartridges bevat twee cartridges

Kenmerken
99% kalkvrij

Zorg dat uw WardrobeCare in topconditie blijft
• Antikalkcartridges houden uw apparaat 99% kalkvrij
• Geschikt voor alle WardrobeCare-modellen

WardrobeCare
DualProtect-antikalksysteem

Twee cartridges in één verpakking

De nieuwere versies van de WardrobeCare zijn voorzien van het
DualProtect-antikalksysteem, dat u waarschuwt wanneer de cartridge moet
worden vervangen. Zo zorgt u ervoor dat uw apparaat 99% kalkvrij blijft.

Eén verpakking antikalkcartridges bevat twee cartridges

Voor alle WardrobeCare-modellen

Geschikt voor alle WardrobeCare-modellen: GC9920*, GC9940, GC9955 *Vereist een nieuw waterreservoir met compartiment voor kalk - Neem
contact op met Philips Consumer Care voor meer informatie

Specificaties
Dit is een pre-salesfolder. De inhoud van deze folder geeft de informatie weer voor zover bekend op de datum en voor het land hierboven genoemd. De inhoud van deze folder kan
zonder kennisgeving worden gewijzigd. Philips aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van deze folder.

Ontkalkingsfunctie
Geschikt voor kraanwater
Calc-Clean-oplossing

Nettogewicht
Brutogewicht
EAN
Aantal producten
Land van herkomst
Harmonised Systemscode

Ja
DualProtect-antikalksysteem

Accessoires
Geschikt voor
WardrobeCare

GC9920*
GC9940
GC9955

Omdoos

Verandert van kleur
Verandert van kleur

Bij gebruik verandert de kleur van
blauw in bruin

Afmetingen van de verpakking
Hoogte
Breedte
Diepte

18,00 cm
9,00 cm
10,50 cm
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Lengte
Breedte
Hoogte
Brutogewicht
EAN
Aantal consumentenverpakkingen

33,70 cm
19,00 cm
20,00 cm
3,49 kg
18710103591778
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