
 

Vodní filtr vodního
kamene pro žehličky

IronCare

 
Zabraňuje usazování vodního
kamene

Vhodné pro všechny žehličky

Včetně 1 zásobníku

 

GC024/10

Zabraňuje poškození vodním kamenem a korozí

Prodlužuje životnost žehličky až 4krát*

Filtr IronCare odstraňuje z kohoutkové vody vodní kámen, udržuje optimální výkon

žehličky a prodlužuje tak až 4x její životnost*. Péče o žehličku ještě nikdy nebyla

jednodušší díky tomuto inovativnímu filtru, který je vhodný pro všechny žehličky.

Zachovejte špičkový výkon své žehličky

99% čistá voda bez vodního kamene prodlužuje životnost žehličky

Zabraňuje ucpávání otvorů pro vypouštění páry

Zabraňuje usazování vápníku na oděvech

Navrženo pro všechny žehličky a parní generátory

Snadné použití

Protiskluzová rukojeť pro pohodlné použití

Zásobník změní barvu a naznačí tak potřebu výměny

Ultrarychlá filtrace pro rychlé filtrování vody

Až 3 měsíce žehlení
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Přednosti

99% čistá voda bez vodního kamene

Usazeniny vápníku mohou ucpat žehličku

a způsobit tak vznik rzi a následné poškození

zařízení. Ve filtru se nachází speciální

pryskyřice umožňující výměnu iontů, která

odstraní z kohoutkové vody 99 % vodního

kamene a prodlouží tak životnost žehličky až

4krát*.

Konzistentní proud páry

Filtrovaná voda z filtru IronCare zabraňuje

usazování vodního kamene uvnitř žehličky.

Částice vápníku tak nezablokují otvory pro

vypouštění páry a žehlička bude poskytovat

páru konzistentní kvality.

Snadné nalévání

Díky filtru IronCare můžete vždy doplnit

nádržku na vodu vašeho žehlicího zařízení bez

komplikací. Protiskluzová rukojeť umožňuje

pohodlnější držení.

Zabraňuje usazování vápníku

Vaše oblíbené oblečení nebude zničené kvůli

vápníku z žehličky. Po vyžehlení zůstanou vaše

oděvy čisté a vy budete v pěkně vyžehleném

oblečení jen zářit.

Výměna chytrého zásobníku

Barva se postupně mění, aby signalizovala

aktuální množství zpracované vody. Zásobník je

třeba vyměnit pouze v případě, že zcela

zhnědne.

Vhodné pro všechny žehličky

Technologie IronCare byla navržena pro

všechna napařovací zařízení od společnosti

Philips a zařízení všech ostatních značek: parní

žehličky, parní generátory a napařovače na

oděvy.

Ultrarychlá filtrace

Speciálně navržený zásobník umožňuje

rychlou filtraci vody, takže můžete začít žehlit,

kdykoli potřebujete. Filtr IronCare umístěte

vedle prostoru pro žehlení, abyste mohli

doplnit vodu do žehličky okamžitě a nemuseli

ji pokaždé nosit k dřezu.

Až 3 měsíce žehlení

Životnost zásobníku se může lišit v závislosti

na tvrdosti vaší vody a četnosti žehlení. Jeden

zásobník vydrží průměrně až 3 měsíce žehlení.
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Specifikace

Snadné použití

Doplnění kdykoliv během používání: Ano

Včetně příslušenství

Zásobník IronCare: 1 ks

Energetická účinnost

Obal výrobku: 100% recyklovatelný

Uživatelská příručka: 100% recyklovaný papír

Záruka

2letá celosvětová záruka: Ano

Výměna

Zásobník IronCare: GC025

Velikost a hmotnost

Rozměry výrobku (Š x V x D): 22 x 8,5 x

19,5 cm

 

* Testováno na žehličce Philips GC5000 a vodě s tvrdostí

16,8 ˚dH s ohledem na usazování vodního kamene.
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