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kamienia
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W zestawie 1 wkład

 

GC024/10

Zapobiega osadzaniu się kamienia i korozji

Przedłuża żywotność żelazka do 4 razy*

Filtr IronCare usuwa kamień z wody z kranu używanej do żelazka, dzięki czemu 4-

krotnie zwiększa się żywotność i wydajność żelazka. Innowacyjny filtr jest

odpowiedni dla wszystkich żelazek, dzięki czemu łatwiej o nie dbać i chronić

przed kamienieniem.

Twoje żelazko zachowa najwyższą wydajność

Woda w 99% wolna od kamienia — dłuższy okres eksploatacji żelazka

Zapobiega blokowaniu otworów pary

Zapobiega pozostawaniu osadów wapnia na ubraniach

Przeznaczony do wszystkich żelazek parowych i żelazek z generatorem pary

Wygodne użytkowanie

Antypoślizgowy uchwyt zapewnia wygodę użytkowania

Wkład zmienia kolor, aby poinformować o konieczności wymiany

Superszybka filtracja w celu demineralizacji wody

Do 3 miesięcy prasowania
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Zalety

Woda w 99% wolna od kamienia

Osadzający się kamień może zablokować

żelazko i spowodować powstawanie rdzy, a w

konsekwencji uszkodzenie urządzenia.

Specjalny filtr zawierający żywicę

jonowymienną usuwa 99% kamienia z wody z

kranu, wydłużając okres eksploatacji żelazka

nawet 4 razy*.

Stały przepływ pary

Woda demineralizowana z filtra IronCare

zapobiega zbieraniu się kamienia w żelazku.

Cząsteczki kamienia nie blokują otworów pary,

dzięki czemu żelazko zapewnia stałą jakość

pary.

Łatwe nalewanie wody

Dzięki filtrowi IronCare można łatwo

uzupełniać zbiornik wody urządzenia do

prasowania. Z kolei antypoślizgowy uchwyt

pozwala wygodnie je trzymać.

Zapobiega osadzaniu się kamienia

Nie musisz się martwić, że Twoje ulubione

ubrania zostaną zniszczone przez pozostałości

kamienia. Tkaniny pozostaną czyste po

prasowaniu, a Ty będziesz świetnie wyglądać

w dokładnie wyprasowanych ubraniach.

Inteligentna wymiana wkładu

Kolor zmienia się stopniowo, aby wskazać

ilość przefiltrowanej wody. Wkład trzeba

wymienić, kiedy stanie się on całkowicie

brązowy.

Odpowiedni dla wszystkich żelazek

Filtr IronCare jest odpowiedni dla wszystkich

urządzeń do prasowania parowego: żelazek

parowych, generatorów pary i steamerów do

ubrań firmy Philips i innych producentów.

Superszybka filtracja

Specjalnie zaprojektowany wkład umożliwia

szybką filtrację wody z kranu, dzięki czemu

możesz natychmiast rozpocząć prasowanie.

Ustaw filtr IronCare w pobliżu miejsca, w

którym prasujesz — napełnisz żelazko, kiedy

będzie to konieczne.

Do 3 miesięcy prasowania

Żywotność wkładu może być różna w

zależności od twardości wody w danym

miejscu i częstotliwości prasowania. Średnio 1

wkład wystarcza na 3 miesiące prasowania.
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Dane techniczne

Wygodne użytkowanie

Napełnianie w dowolnym momencie podczas

użytkowania

Akcesoria w zestawie

Wkład IronCare: 1 szt.

Wydajność energetyczna

Opakowanie produktu: W 100% nadające się

do recyklingu

Instrukcja obsługi: 100% przetworzony papier

Gwarancja

2 lata gwarancji

Wymiana

Wkład IronCare: GC025

Rozmiar i waga

Wymiary produktu (S x W x D):

22 x 8,5 x 19,5 cm

 

* Testowano w urządzeniu Philips z serii GC5000 z

użyciem wody o twardości 16,8°dH, w odniesieniu

wyłącznie do efektu osadzania się kamienia.
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