
 

Filter vody do
žehličky

IronCare

 
Predchádza usadzovaniu
vodného kameňa

Vhodný pre všetky žehličky

Balenie obsahuje 1 kazetu

 

GC024/10

Chráni pred poškodením v dôsledku vodného

kameňa a korózie

Predlžuje životnosť až 4-krát*

Filter IronCare odstráni vodný kameň z vody z vodovodu a postará sa o najlepší

výkon vašej žehličky, čím predĺži jej životnosť až štvornásobne*. S týmto

inovačným filtrom navrhnutým pre všetky žehliace zariadenia bude udržiavanie

žehličky bez vodného kameňa jednoduchšie než kedykoľvek predtým.

Uchovajte špičkový výkon svojej žehličky

Z vody odstráni až 99 % vodného kameňa, čím predĺži životnosť žehličky

Predchádza upchávaniu naparovacích otvorov

Predchádza zanechávaniu zvyškov vápnika na oblečení

Určený pre všetky naparovacie žehličky a naparovacie žehliace systémy

Jednoduché používanie

Pohodlná rukoväť s protišmykovou úpravou na pohodlné používanie

Kazeta vás zmenou farby upozorní na potrebu výmeny

Mimoriadne rýchla filtrácia na rýchlu demineralizáciu vody

Až 3 mesiace žehlenia
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Hlavné prvky

Z vody odstráni až 99 % vodného kameňa

Usadeniny vápnika môžu žehličku upchať

a spôsobiť hrdzavenie, ktoré môže spotrebič

poškodiť. Špeciálna ionomeničová živica vo

filtri odstraňuje z vody z vodovodu až 99 %

vodného kameňa, čím až štvornásobne

predlžuje životnosť žehličky*.

Stály prúd pary

Demineralizovaná voda z filtra IronCare

predchádza usadzovaniu vodného kameňa vo

vnútri žehličky. Čiastočky vápnika teda

neupchajú naparovacie otvory, preto bude

žehlička dlhodobo pracovať s bezchybným

naparovaním.

Jednoduché nalievanie vody

S filtrom IronCare môžete zakaždým

jednoducho naplniť nádobu na vodu vášho

spotrebiča na žehlenie. Protišmyková plocha

na uchopenie umožňuje pohodlnú

manipuláciu.

Predchádza zanechávaniu zvyškov vápnika

Vaše obľúbené odevy viac nebudú ničiť zvyšky

vápnika z vnútra žehličky. Odevy zostanú po

žehlení čisté a vy budete vyzerať skvele

v úhľadne vyžehlenom oblečení.

Inteligentná výmena náplne

Farba sa mení postupne podľa toho, koľko

vody sa už prefiltrovalo. Kazetu je potrebné

vymeniť, až keď úplne zhnedne.

Vhodný pre všetky žehličky

Filter IronCare je navrhnutý tak, aby bol vhodný

pre všetky spotrebiče na žehlenie: naparovacie

žehličky, naparovacie žehliace systémy

a naparovače odevov Philips aj od iných

výrobcov žehličiek.

Mimoriadne rýchla filtrácia

Špeciálne navrhnutá kazeta umožňuje rýchle

filtrovanie vody na žehlenie, takže môžete

žehliť hneď, ako potrebujete. Filter IronCare

môžete umiestniť do blízkosti miesta, kde

žehlíte, tak budete môcť žehličku v prípade

potreby naplniť bez toho, aby ste s ňou chodili

k umývadlu.

Až 3 mesiace žehlenia

Životnosť kazety môže byť rôzna. Závisí od

tvrdosti vody v oblasti, kde žijete, a od toho,

ako často žehlíte. V priemere vydrží 1 kazeta až

3 mesiace žehlenia.
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Technické údaje

Jednoduché používanie

Dolievanie vody kedykoľvek počas používania:

áno

Pribalené príslušenstvo

Kazeta do filtra IronCare: 1 ks

Ekologická efektivita

Balenie produktu: 100 % recyklovateľné

Návod na použitie: 100%-ný recyklovaný

papier

Záruka

2-ročná celosvetová záruka: áno

Náhradné

Kazeta do filtra IronCare: GC025

Veľkosť a hmotnosť

Rozmery výrobku (š x v x d): 22 x 8,5 x 19,5 cm

 

* Testované na žehličkách Philips radu GC5000 pri

tvrdosti vody 16,8 ˚dH, so zameraním iba na usádzanie

vodného kameňa.
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