
 

Filtru de apă pentru
fiare de călcat

IronCare

 
Împiedică acumularea calcarului

Adecvat pentru toate fiarele de
călcat

1 cartuş inclus

 

GC024/10

Previne deteriorarea cauzată de calcar şi de

coroziune
Extinde durata de viaţă a fierului de călcat de până la 4X*

IronCare îndepărtează calcarul din apa de la robinet, pentru a menţine

performanţa fierului de călcat şi a-i extinde durata de viaţă de până la 4X*. Cu

acest filtru inovator, conceput pentru toate aparatele de călcat haine, este mai uşor

ca niciodată să menţii fierul de călcat lipsit de calcar.

Menţine-ți fierul de călcat la cea mai înaltă performanţă

Apă fără calcar în proporţie de 99% pentru extinderea duratei de viaţă a fierului tău de

călcat

Previne înfundarea orificiilor pentru abur

Previne apariţia reziduurilor de calciu de pe haine

Proiectat pentru toate fiarele de călcat cu abur şi pentru toate staţiile de călcat cu abur

Uşor de utilizat

Mâner anti-alunecare pentru utilizare confortabilă

Cartuşul îşi schimbă culoarea pentru a indica nevoia de înlocuire

Filtrare ultra-rapidă pentru a demineraliza apa rapid

Până la 3 luni de călcare



Filtru de apă pentru fiare de călcat GC024/10

Repere

Apă fără calcar în proporţie de 99%

Depunerile de calcar pot înfunda fierul de

călcat şi se poate acumula rugină, deteriorând

aparatul. Răşina specială, bazată pe schimb

de ioni, din interiorul filtrului îndepărtează

99% din calcarul din apa de la robinet,

extinzând durata de viaţă a fierului de călcat

de până la 4 ori*.

Flux de abur substanţial

Apa demineralizată provenită de la IronCare

împiedică acumularea de calcar în interiorul

fierului de călcat. Particulele de calciu nu vor

bloca orificiile pentru abur, ajutând aparatul

tău de călcat să ofere un flux de abur constant

şi de calitate.

Umplere facilă cu apă

Cu filtrul IronCare poţi reumple cu uşurinţă

rezervorul de apă al aparatului de călcat de

fiecare dată. Mânerul antialunecare permite

manevrarea acestuia într-un mod mai comod.

Previne reziduurile de calciu

Reziduurile de calciu din fierul de călcat nu îţi

vor strica îmbrăcămintea preferată. Hainele vor

rămâne curate după călcare şi vei arăta grozav,

cu haine călcate.

Înlocuire cartuş inteligent

Culoarea se schimbă treptat, pentru a arăta

cantitatea de apă tratată de-a lungul timpului.

Cartuşul trebuie schimbat numai atunci când

devine complet maroniu.

Adecvat pentru toate fiarele de călcat

IronCare este proiectat pentru a fi potrivit

pentru toate aparatele de călcat cu abur: fiare

de călcat cu abur, staţii de călcat cu abur şi

aparate de călcat verticale cu abur de la

Philips şi orice altă marcă.

Filtrare ultra-rapidă

Cartuşul proiectat special permite filtrarea

rapidă a apei pentru călcat, astfel încât să poţi

călca oricând ai nevoie. Poţi aşeza filtrul

IronCare lângă locul în care vei călca, pentru a

putea reumple fierul de călcat fără a merge

până la chiuvetă de fiecare dată când trebuie

umplut.

Până la 3 luni de călcare

Durata de viaţă a cartuşului poate varia în

funcţie de duritatea apei din zona în care

locuieşti şi de frecvenţa călcărilor. În medie, un

cartuş va rezista până la 3 luni.
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Specificaţii

Uşor de utilizat

Reumple oricând în timpul utilizării

Accesorii incluse

Cartuş IronCare: 1 buc.

Eficienţă ecologică

Ambalaj produs: 100% reciclabil

Manual de utilizare: 100 % hârtie reciclată

Garanţie

2 ani garanţie internaţională

Înlocuire

Cartuş IronCare: GC025

Dimensiune şi greutate

Dimensiunile produsului (lxHxL): 22 x 8,5 x

19,5 cm

 

* Testat pe Philips seria GC5000 cu apă la 16.8°dH,

numai pentru efectul calcarului.
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