
 

Φίλτρο νερού για

σίδερα

IronCare

  Εμποδίζει τη συσσώρευση αλάτων

Κατάλληλο για όλα τα σίδερα

Περιλαμβάνεται 1 ανταλλακτικό

φίλτρο

 

GC024/10

Εμποδίζει τη διάβρωση και τις βλάβες από άλατα

Αυξάνει 4 φορές τη διάρκεια ζωής του σίδερου

Το φίλτρο IronCare αφαιρεί τα άλατα από το νερό της βρύσης, ώστε το σίδερό σας να

αποδίδει πάντα στο μέγιστο των δυνατοτήτων του και να έχει έως και 4 φορές* μεγαλύτερη

διάρκεια ζωής. Σχεδιασμένο για όλες τις συσκευές σιδερώματος, το πρωτοποριακό αυτό

φίλτρο σάς βοηθάει να διατηρείτε το σίδερό σας καθαρό από τα άλατα πιο εύκολα από ποτέ.

Κορυφαίες επιδόσεις από το σίδερό σας

99% νερό χωρίς άλατα για παράταση της διάρκειας ζωής του σίδερού σας

Αποτρέπει το φράξιμο των οπών ατμού του σίδερου

Εμποδίζει την εμφάνιση των υπολειμμάτων ασβεστίου στα ρούχα

Σχεδιασμένο για όλα τα σίδερα ατμού και τις γεννήτριες ατμού

Εύκολη χρήση

Αντιολισθητική λαβή για εύκολη χρήση

Το φίλτρο αλλάζει χρώμα για να υποδείξει ότι χρειάζεται αλλαγή

Εξαιρετικά γρήγορο φιλτράρισμα για την απομάκρυνση των μετάλλων από το νερό

Σιδέρωμα έως και 3 μήνες
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Χαρακτηριστικά

99% νερό χωρίς άλατα

Τα υπολείμματα του ασβεστίου μπορεί να φράξουν το

σίδερό σας και να δημιουργήσουν σκουριά που

μπορεί να βλάψει τη συσκευή σας. Η ειδική ρητίνη

ανταλλαγής ιόντων στο εσωτερικό του φίλτρου

αφαιρεί το 99% των αλάτων από το νερό της βρύσης,

παρατείνοντας τη διάρκεια ζωής του σίδερού σας

έως και 4 φορές* .

Σταθερή ροή ατμού

Το απιονισμένο νερό από το φίλτρο IronCare

εμποδίζει τη συσσώρευση αλάτων στο εσωτερικό

του σίδερου. Τα σωματίδια του ασβεστίου δεν

μπλοκάρουν τις οπές ατμού και έτσι το σίδερό σας

παρέχει ατμό σταθερής ποιότητας.

Εύκολο γέμισμα με νερό

Με το φίλτρο IronCare μπορείτε να ξαναγεμίζετε

εύκολα το δοχείο νερού της συσκευής σιδερώματος

κάθε φορά. Η αντιολισθητική λαβή σάς δίνει τη

δυνατότητα να το χειρίζεστε πιο άνετα.

Εμποδίζει τα υπολείμματα του ασβεστίου

Τα αγαπημένα σας ρούχα δεν καταστρέφονται από τα

υπολείμματα ασβεστίου που προέρχονται από το

εσωτερικού του σίδερου. Τα ρούχα παραμένουν

καθαρά και μετά το σιδέρωμα και θα φαίνεστε άψογοι

μέσα στα σιδερωμένα σας ρούχα.

Έξυπνη αντικατάσταση ανταλλακτικού φίλτρου

Το χρώμα αλλάζει σταδιακά υποδεικνύοντας την

ποσότητα νερού που χρησιμοποιείται με την πάροδο

του χρόνου. Το φίλτρο πρέπει να αντικατασταθεί

μόνο όταν η ένδειξη γίνει εντελώς καφέ.

Κατάλληλο για όλα τα σίδερα

Το φίλτρο IronCare έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να

είναι κατάλληλο για όλες τις συσκευές σιδερώματος

με ατμό: σίδερα ατμού, γεννήτριες ατμού και

συστήματα ατμού της Philips ή οποιασδήποτε άλλης

μάρκας σιδερώματος.

Εξαιρετικά γρήγορο φιλτράρισμα

Το ειδικά σχεδιασμένο φίλτρο επιτρέπει το γρήγορο

φιλτράρισμα του νερού σιδερώματος, ώστε να

μπορείτε να σιδερώνετε αμέσως όταν το χρειάζεστε.

Μπορείτε να τοποθετήσετε το φίλτρο IronCare δίπλα

στη θέση σιδερώματος ώστε να μπορείτε να

ξαναγεμίζετε το σίδερο χωρίς να το πηγαίνετε στον

νεροχύτη κάθε φορά που χρειάζεται γέμισμα.

Σιδέρωμα έως και 3 μήνες

Η διάρκεια ζωής του φίλτρου μπορεί να διαφέρει

ανάλογα με τη σκληρότητα του νερού στην περιοχή

που μένετε και τη συχνότητα με την οποία

σιδερώνετε. Συνήθως, 1 φίλτρο διαρκεί έως και 3

μήνες σε χρόνο σιδερώματος.



Φίλτρο νερού για σίδερα GC024/10

Προδιαγραφές

Εύκολη χρήση

Αναπλήρωση οποιαδήποτε στιγμή κατά τη διάρκεια

της χρήσης

Συμπεριλαμβανόμενα αξεσουάρ

Φίλτρο IronCare: 1 τεμάχιο

Οικολογική αποδοτικότητα

Συσκευασία προϊόντος: 100% ανακυκλώσιμη

Εγχειρίδιο χρήσης: 100% ανακυκλωμένο χαρτί

Εγγύηση

Διεθνής εγγύηση 2 ετών

Αντικατάσταση

Φίλτρο IronCare: GC025

Μέγεθος και βάρος

Διαστάσεις προϊόντος (ΠxΥxΜ): 22 x 8,5 x 19,5 εκ.

 

* Δοκιμάστηκε στη σειρά GC5000 της Philips με νερό 16,8° dH, με

αναφορά μόνο στην επίδραση του ασβεστίου.
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