
 

Vattenfilter för
strykjärn

IronCare

 
Förhindrar kalkavlagringar

Passar alla strykjärn

1 patron medföljer

 

GC024/10

Förhindrar kalkavlagringar och korrosionsskador

Förlänger strykjärnets livslängd upp till 4 gånger*

Använd IronCare för att ta bort kalkrester från kranvattnet så att strykjärnet fungerar

så bra som möjligt, vilket gör att det håller upp till 4 gånger* längre. Det har aldrig

varit enklare att hålla strykjärn rena från kalk, tack vare detta innovativa filter som

passar alla ångstrykjärn.

Se till att strykjärnet har topprestanda

99 % kalkfritt vatten för att förlänga livet på strykjärnet

Förhindrar att ångöppningar täpps till

Förhindrar kalkrester på kläder

Utformad för alla ångstrykjärn och ånggeneratorer

Lättanvänd

Geppvänligt handtag för bekväm användning

Patronen ändrar färg för att indikera byte

Ultrasnabb filtrering för att snabbt filtrera vattnet

Upp till 3 månaders strykning



Vattenfilter för strykjärn GC024/10

Funktioner

99 % kalkfritt vatten

Kalkavlagringar kan täppa till ditt strykjärn och

samla rost, som skadar apparaten. Det

särskilda jonbytarhartset inuti filtret tar bort 99

% av kalket från kranvatten, vilket ökar

livslängden på ditt strykjärn upp till 4 gånger*.

Jämnt, kontinuerligt ångflöde

Demineraliserat vatten från IronCare förhindrar

att kalkavlagringar bildas i strykjärnet.

Kalkpartiklar kommer inte att blockera

ånghålen, vilket gör att strykjärnet ger jämn

ånga med kvalitet.

Enkel vattenpåfyllning

Med IronCare filtret kan du enkelt fylla på

vattenbehållaren i strykapparaten varje gång.

Det halkfria handtaget gör att du kan hantera

det mer bekvämt.

Förhindrar kalkrester

Dina favoritplagg förstörs inte av kalkrester från

ditt strykjärn. Kläderna är rena efter strykning

och du ser snygg ut med välstrukna kläder.

Smart patronbyte

Färgen ändras gradvis som tecken på hur

mycket vatten som behandlats. Patronen

behöver bara bytas när den blir helt brun.

Passar alla strykjärn

IronCare är utformad för att vara lämplig för alla

ångstrykningsapparater: ångstrykjärn,

ånggeneratorer och steamers från Philips och

andra strykjärnsmärken.

Ultrasnabb filtrering

Den speciellt utformade patronen möjliggör

snabb filtrering av strykningsvatten, så att du

kan stryka direkt när du behöver det. Du kan

placera IronCare-filtret bredvid

strykningsplatsen så att du kan fylla på ditt

strykjärn utan att ta det till diskbänken vid varje

påfyllning.

Upp till 3 månaders strykning

Patronens livslängd kan variera beroende på

vattnets hårdhetsgrad där du bor och hur ofta

du stryker. I genomsnitt räcker 1 patron för upp

till 3 månaders strykning.



Vattenfilter för strykjärn GC024/10

Specifikationer

Lättanvänd

Fyll på när som helst under användning

Medföljande tillbehör

IronCare-patron: 1 delar

Grön effektivitet

Produktförpackning: 100 % återvinningsbar

Användarhandbok: 100 % återvunnet papper

Garanti

2 års världsomfattande garanti

Byte

IronCare-patron: GC025

Storlek och vikt

Produktmått (BxHxD): 22 x 8,5 x 19,5 cm

 

* Testat på Philips GC5000 med 16,8 °dH vatten, avser

endast effekten på kalkavlagringar.
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