
 

Waterfilter voor
strijkijzers

IronCare

 
Voorkomt kalkvorming

Geschikt voor alle strijkijzers

1 cassette meegeleverd

 

GC024/00

Voorkomt kalkaanslag en schade door corrosie

Verlengt de levensduur van het strijkijzer tot 4x*

IronCare verwijdert kalkdeeltjes uit kraanwater, zodat uw strijkijzer optimaal blijft

werken en de levensduur tot 4x* wordt verlengd. Uw strijkijzer kalkvrij houden is

eenvoudiger dan ooit dankzij dit innovatieve filter dat geschikt is voor alle

strijkijzers.

Zorg dat uw strijkijzer in topconditie blijft

99% kalkvrij water verlengt de levensduur van uw strijkijzer

Voorkomt dat stoomgaatjes verstopt raken

Voorkomt kalkresten op kleding

Ontworpen voor alle stoomstrijkijzers en stoomgeneratoren

Gebruiksvriendelijk

Antisliphandgreep voor comfortabel gebruik

Cassette verandert van kleur als vervanging nodig is

Ultrasnelle filtratie om water snel te demineraliseren

Tot 3 maanden strijken



Waterfilter voor strijkijzers GC024/00

Kenmerken

99% kalkvrij water

Uw strijkijzer kan verstopt raken door

kalkaanslag en kan gaan roesten, wat schade

veroorzaakt aan het apparaat. De speciale

ionenwisselaarhars in het filter verwijdert 99%

van de kalk uit het kraanwater, waardoor uw

strijkijzer tot wel vier keer langer meegaat*.

Gelijkmatig stoomniveau

Het gedemineraliseerde water van IronCare

voorkomt kalkvorming in het strijkijzer. De

stoomgaatjes worden niet geblokkeerd door

kalkdeeltjes, waardoor het stoom van uw

strijkijzer voor consistente kwaliteit heeft.

Eenvoudig water gieten

Met het IronCare-filter kunt u elke keer

gemakkelijk het waterreservoir van uw

strijkapparaat vullen. Met de

antisliphandgrepen kunt u het gemakkelijker

vasthouden.

Voorkomt kalkresten

Uw favoriete kleding wordt niet meer verpest

door kalkresten in uw strijkijzer. Uw kleding

blijft schoon na het strijken en u zult er

fantastisch uitzien met netjes gestreken

kleding.

Cassette handig vervangen

Kleur verandert geleidelijk om aan te geven

dat de hoeveelheid water moet worden

vervangen. De cassette moet alleen worden

vervangen wanneer deze volledig bruin wordt.

Geschikt voor alle strijkijzers

IronCare is geschikt voor alle

stoomstrijktoestellen: diverse stoomstrijkijzers,

stoomgeneratoren en kledingstomers van

Philips en andere merken.

Ultrasnelle filtratie

In de speciaal ontworpen cassette kan water

snel worden gefilterd, zodat u direct kunt

strijken wanneer het nodig is. U kunt het

IronCare-filter naast uw strijkplaats plaatsen,

zodat u uw strijkijzer kunt vullen zonder het

reservoir elke keer in de gootsteen te moeten

vullen.

Tot 3 maanden strijken

De levensduur van een cassette kan variëren,

afhankelijk van de waterhardheid in uw gebied

en hoe vaak u strijkt; gemiddeld kunt u met 1

cassette tot wel 3 maanden strijken.
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Specificaties

Gebruiksvriendelijk

Elk moment bij te vullen tijdens gebruik

Vervanging

IronCare-cassette: GC025

Accessoires meegeleverd

IronCare-cassette: 1 stk

Milieuvriendelijke efficiëntie

Verpakking van het product: 100% recyclebaar

Gebruiksaanwijzing: 100% gerecycled papier

Garantie

2 jaar wereldwijde garantie

Afmetingen en gewicht

Productafmetingen (b x h x d): 22 x 8,5 x

19,5 cm

 

* Getest op de Philips GC5000-serie met een

waterhardheid van 16,8 dH, alleen gemeten op

kalkeffect.
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