
 

Филтър за вода за

ютии

IronCare

 
Предпазва от натрупване на котлен

камък

Подходящ за всички ютии

Включена 1 касета

 

GC024/10

Предпазва от повреди, причинени от варовик и

корозия

Удължава експлоатационния живот на ютията с до 4 пъти*

IronCare премахва варовика от чешмяната вода, за да може ютията ви да работи перфектно,

удължавайки експлоатационния й живот с до 4 пъти*. Поддържането на вашата ютия чиста

никога не е било по-лесно с този иновативен филтър, предназначен за всички гладещи

уреди.

Поддържайте ютията си във върхова форма

99% пречистена от варовик вода за по-дълъг живот на вашата ютия

Предпазва от запушване на отворите за пара

Предпазва от варовикови петна по дрехите

Проектирана за всички ютии на пара и ютии с парогенератори.

Лесна употреба

Неплъзгаща се дръжка за комфортна употреба

Касетата си сменя цвета, когато е нужна смяна

Свръхбързо филтриране на водата за деминерализиране

До 3 месеца гладене



Филтър за вода за ютии GC024/10

Акценти

99% пречистена от варовик вода

Варовиковите отлагания могат да запушат отворите

за пара на вашата ютия и да натрупат ръжда,

причинявайки щети на вашия уред. Специалната

йонообменна смола във вътрешността на филтъра

премахва 99% от котления камък в чешмяната вода,

удължавайки живота на вашата ютия до 4 пъти*.

Постоянен поток пара

Деминерализираната от IronCare вода предпазва от

натрупване на котлен камък в ютията. Калциевите

частици няма да запушат отворите за пара, което

спомага осигуряването на постоянно качество на

парата от вашата ютия.

Лесно наливане на вода

С филтъра IronCare можете лесно да допълните

водата на вашият уред за гладене по всяко време.

Неплъзгащата се дръжка позволява удобна и лесна

употреба.

Предпазва от варовикови петна

Любимите ви дрехи няма да бъдат съсипани от

варовикови петна от вътрешността на вашата ютия.

Облеклата ще останат чисти и безупречни след

гладене.

Интелигентна смяна на касетата

Цветът се променя постепенно, за да покаже

количеството вода, обработвано във времето.

Касетата се нуждае от смяна само когато стане

напълно кафява.

Подходящ за всички ютии

IronCare е проектирана да бъде подходяща за всички

видове уреди на пара: парни ютии, парогенератори и

гладачни станции от Philips и всяка друга марка ютии.

Свръхбързо филтриране

Специално проектираната касета позволява бързо

филтриране на водата за гладене, за да можете да

гладите веднага при нужда. Можете да поставите

филтъра IronCare до мястото си за гладене, за да

допълвате ютията си, без да се налага да я носите до

мивката всеки път.

До 3 месеца гладене

Животът на касетата ви може да варира в зависимост

от твърдостта на водата в района, където живеете, и

честотата на навиците ви за гладене. Средно 1

касета издържа до 3 месеца гладене.
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Спецификации

Лесна употреба

Допълване по всяко време

Приложени аксесоари

Касета IronCare: 1 бр.

Екологична ефективност

Продуктова опаковка: 100% годна за рециклиране

Ръковод. за потребителя: 100% рециклирана хартия

Гаранция

2 години международна гаранция

Резервни части

Касета IronCare: GC025

Размер и тегло

Размери на продукта (Ш х В х Д): 22 x 8,5 x 19,5 см

 

* Тествано на серията Philips GC5000 с 16,8° деутерирана вода,

като визира само ефекта от котления камък.
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