
 

Vodni filter za
likalnike

IronCare

 
Preprečuje nabiranje vodnega
kamna

Primeren za vse likalnike

Priložen je 1 vložek

 

GC024/10

Preprečuje poškodovanje zaradi vodnega

kamna in korozije

Življenjsko dobo likalnika podaljša do 4-krat*

IronCare odstrani vodni kamen pri vodi iz pipe, kar zagotavlja najboljše delovanje

likalnika in njegovo življenjsko dobo podaljša do 4-krat*. S tem inovativnim filtrom,

ki je zasnovan za vse likalne naprave, lahko najenostavneje odstranjujete vodni

kamen iz likalnika.

Ohranite vrhunsko zmogljivost likalnika

Odstrani 99 % vodnega kamna in podaljša življenjsko dobo likalnika

Preprečuje zamašitev rež za paro

Preprečuje ostanke vodnega kamna na oblačilih

Zasnovan za vse parne in sistemske likalnike

Enostavna uporaba

Nedrseč ročaj za udobno uporabo

Ko vložek spremeni barvo, ga morate zamenjati

Izjemno hitro filtriranje vode za hitro destiliranje vode

Do 3 mesece likanja



Vodni filter za likalnike GC024/10

Značilnosti

Odstrani 99 % vodnega kamna

Vodni kamen lahko zamaši likalnik in povzroči

rjavenje, kar aparat lahko poškoduje. Posebni

ionski izmenjevalnik iz smole v filtru pri vodi iz

pipe odstrani 99 % vodnega kamna in

življenjsko dobo likalnika podaljša do 4-krat*.

Enakomeren izpust pare

Destilirana voda iz filtra IronCare preprečuje

nabiranje vodnega kamna v likalniku. Delci

vodnega kamna ne zamašijo rež za paro, zato

likalnik paro oddajajo neprekinjeno in

kakovostno.

Enostavno dolivanje vode

Filter IronCare omogoča enostavno dolivanje

vode v zbiralnik za vodo likalnika. Nedrseči

ročaj omogoča udobnejšo uporabo.

Preprečuje ostanke vodnega kamna

Ostanki vodnega kamna v likalniku vam ne

bodo uničili najljubših oblačil. Oblačila so po

likanju čista in s popolnoma zlikanimi oblačili

boste vedno urejeni.

Enostavna zamenjava vložka

Barva se postopoma spreminja in označuje

količino predelane vode. Vložek morate

zamenjati, ko postane povsem rjav.

Primeren za vse likalnike

Filter IronCare je primeren za vse naprave za

parno likanje: parne likalnike, sistemske

likalnike in parne likalnike za oblačila družbe

Philips in vseh drugih proizvajalcev.

Izjemno hitro filtriranje

Posebej zasnovani vložek omogoča hitro

filtriranje vode likalnika, zato lahko z likanjem

začnete kadarkoli. Filter IronCare lahko

postavite blizu mesta likanja in likalnik

enostavno napolnite z vodo, ne da bi ga za to

morali odnesti do lijaka.

Do 3 mesece likanja

Življenjska doba vložka je odvisna od trdote

vode in pogostosti likanja; 1 vložek v povprečju

lahko uporabljate do 3 mesece likanja.



Vodni filter za likalnike GC024/10

Specifikacije

Enostavna uporaba

Dolijte kadarkoli med uporabo

Priložena dodatna oprema

Vložek IronCare: 1 kosa

Zelena učinkovitost

Embalaža izdelka: Možnost 100 % recikliranja

Uporabniški priročnik: 100 % recikliran papir

Garancija

2-letna mednarodna garancija

Zamenjava

Vložek IronCare: GC025

Velikost in teža

Dimenzije izdelka (Š x V x D): 22 x 8,5 x

19,5 cm

 

* Preizkušeno na modelu Philips serije GC5000 z vodo

trdote 16,8 °dH, velja samo za učinek proti vodnemu

kamnu.
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