
 

Vannfilter for
strykejern

IronCare

 
Forhindrer kalkavleiringer

Passer alle strykejern

Én patron inkludert

 

GC024/10

Forhindrer skader fra kalkbelegg og korrosjon

Gir et strykejern som varer fire ganger lenger*

IronCare fjerner kalkavleiringer fra springvann for å opprettholde strykejernets

ytelse, noe som utvider levetiden med opptil fire ganger.* Med dette innovative

filteret, som er utformet for alle typer strykejern, har det har aldri vært enklere å

holde strykejernet kalkfritt.

Sørg for at strykejernet har høy ytelse

99 % kalkfritt vann for å forlenge levetiden på strykejernet

Hindrer at damphullene tettes igjen

Forhindrer kalkrester på klær

Utformet for alle dampstrykejern og dampgeneratorer

Lett å bruke

Sklisikkert grep for komfortabel bruk

Patronen endrer farge for å vise at den må skiftes

Svært rask filtrering for å demineralisere vannet raskt

Opptil 3 måneders stryking



Vannfilter for strykejern GC024/10

Høydepunkter

99 % kalkfritt vann

Kalkavleiringer kan tette strykejernet og samle

rust, noe som vil forårsake skade på apparatet.

Den spesielle ionebytte-harpiksen inne i

filteret fjerner 99 % av kalkavleiringene fra

springvann, noe som gir strykejernet opptil fire

ganger lenger levetid*.

Jevn dampflyt

Det demineraliserte vannet fra IronCare

forhindrer kalkdannelse inne i strykejernet.

Kalkpartikler vil ikke blokkere damphullene, og

dermed avgir strykejernet damp av jevn kvalitet.

Enkel fylling av vann

Med IronCare-filteret kan du enkelt fylle på

vannbeholderen på strykeapparatet hver gang.

Det sklisikre håndtaket gjør at du kan håndtere

det mer komfortabelt.

Forhindrer kalkrester

Favorittplaggene dine vil ikke bli ødelagt på

grunn av kalkrester fra innsiden av strykejernet.

Plaggene holder seg rene etter strykingen, og

du vil se flott ut med pent strøkne klær.

Smart utskifting av patron

Fargen endrer seg gradvis for å vise hvor mye

vann som behandles over tid. Patronen trenger

bare å skiftes når den blir helt brun.

Passer alle strykejern

IronCare er utformet for å passe til alle

dampstrykeapparater: dampstrykejern,

dampgeneratorer og tøydampere fra Philips og

andre strykejernmerker.

Svært rask filtrering

Den spesialutformede patronen gir rask

filtrering av strykevannet, slik at du kan stryke

med en gang når du trenger det. Du kan

plassere IronCare-filteret ved siden av

strykeplassen slik at du kan fylle strykejernet

uten å ta det med til vasken hver gang du må

fylle det.

Opptil 3 måneders stryking

Patronens levetid kan variere avhengig av

vannets hardhetsgrad der du bor, og hvor ofte

du stryker. I gjennomsnitt vil én patron gi opptil

tre måneders stryketid.



Vannfilter for strykejern GC024/10

Spesifikasjoner

Lett å bruke

Påfylling når som helst under bruk

Tilbehør som følger med

IronCare-patron: 1 deler

Grønn effektivitet

Produktemballasje: 100 % resirkulerbar

Brukerhåndbok: 100 % resirkulert papir

Garanti

To års verdensomspennende garanti

Erstatning

IronCare-patron: GC025

Størrelse og vekt

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

 

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

med hensyn til kalkavleiringseffekten.

© 2019 Koninklijke Philips N.V.

Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten

varsel. Varemerker tilhører

Koninklijke Philips N.V. eller deres

respektive eiere.

Utgivelsesdato

2019‑02‑13

Versjon: 13.2.1

www.philips.com

http://www.philips.com/

