
 

Lygintuvams skirtas
vandens filtras

IronCare

 
Apsaugo nuo kalkių susidarymo

Tinka visiems lygintuvams

Pridedama 1 kasetė

 

GC024/10

Apsaugo nuo pažeidimų dėl kalkių ir korozijos

Pailgina lygintuvo eksploatavimo laiką iki 4 k.*

„IronCare“ pašalina iš čiaupo tekančio vandens kalkių nuosėdas, kad lygintuvas

veiktų nepriekaištingai, ir pailgina jo eksploatavimo laiką iki 4 k*. Naudojant šį

pažangų lyginimo įrenginiams skirtą filtrą, lygintuvas lengvai apsaugomas nuo

kalkių.

Tegul jūsų lygintuvas veikia nepriekaištingai

Naudojant vandenį, iš kurio pašalinta 99 % kalkių, ilgėja lygintuvo eksploatavimo

laikas

Apsaugo garų angas nuo užsikimšimo

Apsaugo, kad ant drabužių neliktų kalkių nuosėdų

Tinka visiems lygintuvams su garais ir garų generatoriams

Paprasta naudoti

Neslystanti ergonomiška rankenėlė – patogu naudoti

Pasikeitusi kasetės spalva įspėja, kad atėjo laikas ją pakeisti

Itin greitas filtravimas – greitai demineralizuokite vandenį

Lyginkite iki 3 mėnesių
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Ypatybės

Vanduo, iš kurio pašalinta 99 % kalkių

Kalcio nuosėdos gali užkimšti lygintuvą, jis

gali pradėti rūdyti ir sugesti. Speciali filtro

viduje esanti jonų keitimo medžiaga pašalina

iš vandens 99 % nuosėdų, ir pailgina lygintuvo

eksploatavimo laiką iki 4 k*.

Pastovus garų srautas

Naudojant „IronCare“ demineralizuotą vandenį

lygintuvo viduje nesusidaro nuosėdos. Kalcio

dalelės neužkemša garų angų, todėl lygintuvo

tiekiamas garsų srautas yra kokybiškas.

Lengvas vandens įpylimas

Naudodami „IronCare“ filtrą visada lengvai

pripildysite lygintuvo vandens bakelį. Jį patogu

paimti už neslystančios rankenos.

Neleidžia susidaryti kalkių nuosėdoms

Jūsų mėgstamų drabužių nesugadins kalkių

nuosėdos iš lygintuvo. Išlyginti drabužiai liks

švarūs, o jūs atrodysite puikiai dėvėdami

nepriekaištingai išlygintus drabužius.

Sumaniai keičiama kasetė

Spalva keičiasi palaipsniui, parodant per tam

tikrą laiką apdorojamo vandens kiekį. Kasetė

turi būti pakeista, kai jos spalva tampa ruda.

Tinka visiems lygintuvams

„IronCare“ tinka visiems garus naudojantiems

lyginimo prietaisams: „Philips“ ir kitų

gamintojų lygintuvams su garais, garų

generatoriams ir drabužių garintuvams.

Itin greitas filtravimas

Specialiai sukurta kasetė greitai filtruoja

lygintuvams skirtą vandenį, todėl galite lyginti

iš karto. „IronCare“ filtrą galite pasistatyti ten,

kur lyginate, o kai lygintuve pasibaigs vanduo,

jums nereikės neštis lygintuvo prie kriauklės.

Lyginkite iki 3 mėnesių

Kasetės eksploatavimo laikas priklauso nuo

vandens kietumo jūsų gyvenamoje vietoje ir to,

kaip dažnai jūs lyginate. Vidutiniškai 1 kasetės

užtenka apie 3 mėn.

 



Lygintuvams skirtas vandens filtras GC024/10

Specifikacijos

Paprasta naudoti

Naudodami galite pripildyti bet kuriuo metu

Pridėti priedai

„IronCare“ kasetė: 1 vnt.

Ekologija

Gaminio pakuotė: 100 % perdirbama

Vartotojo vadovas: 100 % perdirbamas

popierius

Garantija

2 metų garantija, galiojanti visame pasaulyje

Pakeitimas

„IronCare“ kasetė: GC025

Dydis ir svoris

Gaminio matmenys (P x A x I): 22 x 8,5 x

19,5 cm

 

* Išbandyta su „Philips GC5000“ serijos garų lygintuvu

naudojant 16,8° dH vandenį, vertinant tik kalkių poveikį.
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