
 

Silitysraudan
vedensuodatin

IronCare

 
Ehkäisee kalkin muodostumista

Sopii kaikille silitysraudoille

Mukana 1 patruuna

 

GC024/10

Estää kalkin ja korroosion aiheuttamat vauriot

Pidentää silitysraudan käyttöiän jopa nelinkertaiseksi*

IronCare-suodatin poistaa kalkin vesijohtovedestä, mikä tehostaa silitysraudan

suorituskykyä ja pidentää sen käyttöikää jopa nelinkertaiseksi.* Tämä kaikille

silityslaitteille sopiva innovatiivinen suodatinratkaisu tekee kalkkikertymien

ehkäisemisestä ennennäkemättömän helppoa.

Pidä silitysrautasi uuden veroisena

99 %:sti kalkiton vesi pidentää silitysrautasi käyttöikää

Estää höyryaukkojen tukkeutumisen

Estää kalkkitahrojen muodostumista vaatteille

Suunniteltu kaikille höyrysilitysraudoille ja höyrysilityskeskuksille

Helppokäyttöinen

Miellyttävä liukumaton kahva

Patruuna ilmoittaa vaihtotarpeesta vaihtamalla väriä

Erittäin nopea suodatus veden nopeaan demineralisointiin

Silitä jopa 3 kuukautta



Silitysraudan vedensuodatin GC024/10

Kohokohdat

99 %:sti kalkiton vesi

Kalkkikerrostumat voivat tukkia silitysraudan ja

kerätä ruostetta, mikä on vahingollista

laitteelle. Suodattimen sisällä oleva erityinen

ionivaihtotekniikka poistaa 99 %

vesijohtoveden kalkista ja pidentää

silitysrautasi käyttöiän jopa nelinkertaiseksi*.

Tasainen höyryntuotto

IronCaren demineralisoitu vesi estää kalkin

kertymisen silitysraudan sisään. Kun

kalkkihiukkaset eivät tuki höyryaukkoja,

silitysrauta tuottaa tasalaatuista höyryä.

Helppo veden kaato

IronCare-suodatin helpottaa silityslaitteen

vesisäiliön täyttöä. Luistamattoman kahvan

ansiosta laitetta on mukava käsitellä.

Estää kalkkitahroja

Silitysraudan sisältä tulevat kalkkijäämät eivät

tahraa lempivaatteitasi. Vaatteet pysyvät

puhtaina silittämisen jälkeen ja sinä näytät

upealta siististi silitetyissä vaatteissa.

Kätevä patruunan vaihto

Patruunan väri vaihtuu vähitellen käsitellyn

veden määrän mukaan. Patruuna on

vaihdettava vasta, kun se on kokonaan ruskea.

Sopii kaikille silitysraudoille

IronCare sopii kaikkiin höyrysilityslaitteisiin:

Philipsin ja muiden silitystuotteiden

valmistajien höyrysilitysrautoihin,

höyrysilityskeskuksiin ja vaatehöyrystimiin.

Erittäin nopea suodatus

Erikoispatruuna suodattaa silityksessä

käytettävän veden nopeasti, joten silitysrauta

on aina käyttövalmis. Kun IronCare-suodatin

on silityspaikan läheisyydessä, sinun ei

tarvitse käydä pesualtaalla aina, kun

silitysraudan säiliö pitää täyttää.

Silitä jopa 3 kuukautta

Patruunan käyttöikä vaihtelee asuinalueesi

veden kovuuden ja silitystapojesi mukaan. Yksi

patruuna riittää keskimäärin kolmen kuukauden

silityksiin.
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Tekniset tiedot

Helppokäyttöinen

Täyttö milloin tahansa käytön aikana

Mukana tulevat lisätarvikkeet

IronCare-patruuna: 1 kpl

Ympäristöystävällisyys

Tuotepakkaus: 100 %:sti kierrätettävä

Käyttöopas: 100 % uusiopaperia

Takuu

2 vuoden maailmanlaajuinen takuu

Varaosat

IronCare-patruuna: GC025

Koko ja paino

Tuotteen mitat (L x K x S): 22 x 8,5 x 19,5 cm

 

* Testattu Philips GC5000 -sarjalla veden kovuudella

16,8 °dH, viittaa vain kalkin vaikutukseen.
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