Veeﬁlter
triikraudadele
IronCare
Hoiab ära katlakivi tekkimise
Sobib kõikidele triikraudadele
Komplektis 1 kassett

Väldib katlakivi- ja korrosioonikahjustusi
GC024/10

Pikendab triikraua eluiga kuni neli korda*
IronCare eemaldab kraaniveest katlakivi, hoides triikrauda tippjõudluse juures ja
pikendades selle eluiga kuni neli korda*. Triikraua katlakivivabana hoidmine pole
kunagi olnud nii lihtne kui selle kõigiks triikimistöödeks mõeldud uuendusliku
ﬁltriga.
Säilitage oma triikraua parim jõudlus
99% katlakivivaba vesi pikendab triikraua eluiga
Väldib auruavade ummistumist
Väldib katlakivijääke rõivastel
Loodud kõigile aurutriikraudadele ja aurugeneraatoritele
Lihtne kasutada
Mittelibisev käepide lihtsustab kasutamist
Kassett muudab värvi, kui vajab vahetamist.
Ülikiire ﬁltreerimine vee kiireks demineraliseerimiseks
Kuni kolm kuud triikimist
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Esiletõstetud tooted
99% katlakivivaba vesi

Lihtne vee valamine

Sobib kõikidele triikraudadele

Katlakivijäägid võivad triikraua ummistada ja
roostet tekitada, kahjustades sellega seadet.
Filtri sisemuses olev spetsiaalne
ioonivahetusvaik eemaldab kraaniveest 99%
katlakivist, pikendades triikraua eluiga kuni
neli korda*.

IronCare'i ﬁltriga on triikimisseadme veepaagi
täitmine alati imelihtne. Mittelibisev käepide
lihtsustab veelgi käsitsemist.

IronCare sobib kõigile auruga triikimise
seadmetele: Philipsi ja kõigi teiste tootjate
aurutriikrauad, aurugeneraatorid ja rõivaste
aurutid.

Hoiab ära katlakivijäägid
Ülikiire ﬁltreerimine

Püsiv auruvoog

IronCare'i demineraliseeritud vesi väldib
katlakivi kogunemist triikraua sisse. Nii ei saa
katlakiviosakesed auruavasid ummistada ja
triikraud väljastab ühtlase kvaliteediga auru.

Enam ei ohusta teie lemmikrõivaid triikrauas
peituvad katlakivijäägid. Kangad jäävad
triikimise järel puhtaks ja te näete värskelt
triigitud rõivastes suurepärane välja.
Nutikas kassetivahetus

Spetsiaalne kassett võimaldab triikimisvee
kiiret ﬁltreerimist, et saaksite vajadusel kohe
triikima hakata. Võite paigutada IronCare'i ﬁltri
otse triikimislaua kõrvale, et saaksite triikrauda
täita kraanikausi juurde jalutamata.
Kuni kolm kuud triikimist

Kassett muudab vastavalt töödeldud vee
kogusele aeglaselt värvi. Kui see muutub
täiesti pruuniks, tuleb see välja vahetada.

Kasseti kasutusiga sõltub teie vee karedusest
ja triikimise sagedusest. Keskmiselt kestab üks
kassett kolm kuud triikimist.
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Spetsiﬁkatsioon
Lihtne kasutada
Täita saab igal hetkel kasutamise ajal
Komplektisolevad tarvikud
IronCare'i kassett: 1 tk

Rohelised omadused
Toote pakend: 100% ümbertöödeldav
Kasutusjuhend: 100% ringlussevõetud paberist
Garantii
2-aastane ülemaailmne garantii
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Asendamine
IronCare'i kassett: GC025
Suurus ja kaal
Toote mõõtmed (L x K x S): 22 x 8,5 x 19,5 cm

* Katsetatud Philips GC5000 seerial koos 16,8° dH veega,
viitab ainult katlakiviga seotud toimele.

