
 

Vandfilter til
strygejern

IronCare

 
Forhindrer tilkalkning

Velegnet til alle strygejern

1 patron medfølger

 

GC024/10

Forhindrer kalk og korrosionsskader
Forlænger strygejernets levetid med op til 4 gange*

IronCare fjerner kalk fra vand fra hanen, så strygejernet fungerer optimalt og

forlænger dets levetid med op til 4 gange*. Det har aldrig været nemmere at holde

dit strygejern frit for kalk med dette innovative filter, som er designet til alle

strygejern.

Bevar strygejernets optimale ydeevne

99 % kalkfrit vand, hvilket forlænger strygejernets levetid

Forhindrer tilstopning af damphullerne

Forhindrer kalkrester på tøjet

Beregnet til alle dampstrygejern og dampgeneratorer

Nem at anvende

Skridsikkert og komfortabelt greb

Patronen skifter farve, når den skal udskiftes

Ultrahurtig filtrering til hurtig demineralisering af vandet

Op til 3 måneders strygning



Vandfilter til strygejern GC024/10

Vigtigste nyheder

99 % kalkfrit vand

Kalkaflejringer kan tilstoppe strygejernet og

samle rust, hvilket medfører beskadigelse af

apparatet. Den specielle ionbytterharpiks inde

i filteret fjerner 99 % af kalkaflejringerne i vand

fra hanen og forlænger strygejernets levetid op

til 4 gange*.

Ensartet dampstrøm

Det demineraliserede vand fra IronCare

forebygger tilkalkning inde i strygejernet.

Kalkpartikler blokerer ikke for damphullerne,

hvilket får strygejernet til at levere damp af en

ensartet kvalitet.

Nem vandpåfyldning

Med IronCare-filteret kan du nemt genopfylde

strygeapparatets vandtank hver gang. Det

skridsikre greb giver dig mulighed for at

håndtere det mere bekvemt.

Forhindrer kalkrester

Dit foretrukne tøj bliver ikke ødelagt af

kalkrester fra strygejernet. Tøjet forbliver rent

efter strygningen, og du kommer til at se godt

ud i pænt strøget tøj.

Smart udskiftning af patronen

Farven ændres gradvist for at indikere den

mængde vand, der er blevet behandlet med

tiden. Patronen skal kun skiftes, når den bliver

helt brun.

Velegnet til alle strygejern

IronCare er beregnet til alle

dampstrygningsapparater: Dampstrygejern,

dampgeneratorer og tøjdampere fra Philips og

andre strygejernsmærker.

Ultrahurtig filtrering

Den specielt udviklede patron giver mulighed

for hurtig filtrering af vandet i strygejernet, så

du kan stryge, når du har brug for det. Du kan

anbringe IronCare-filteret ved siden af det sted,

hvor du plejer at stryge, så du kan genopfylde

strygejernet uden at tage det over til

håndvasken, hver gang det skal genopfyldes.

Op til 3 måneders strygning

Patronens levetid kan variere afhængigt af

vandets hårdhedsgrad i det område, hvor du

bor, og dine strygevaner. 1 patron holder

gennemsnitligt op til 3 måneders strygning.
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Specifikationer

Nem at anvende

Påfyld når som helst under brug

Inklusive tilbehør

IronCare-patron: 1 stk.

Grøn effektivitet

Produktemballage: 100 % genanvendelig

Brugervejledning: 100% genbrugspapir

Garanti

2 års verdensomspændende reklamationsret

Udskiftning

IronCare-patron: GC025

Størrelse og vægt

Produktets mål (B x H x L): 22 x 8,5 x 19,5 cm

 

* Testet på Philips GC5000-serien med 16,8° dH vand,

kun i forbindelse med virkningen på kalkaflejringer.
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