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vodního kamene

IronCare

 
Odstraní 99 % vodního kamene

Vhodné pro IronCare

Balení s 1 zásobníkem

Ultrarychlá filtrace

 

GC025/10

Odvápňovací zásobník*
Vhodný pro vodní filtr IronCare GC024

Odvápňovací kazeta je vhodná pro vodní filtr IronCare. Zajistí optimální výkon

vodního filtru a skvělý výstup páry.

Zachovejte špičkový výkon své žehličky

99% čistá filtrovaná voda bez vodního kamene* pro vaši žehličku

Zajišťuje konzistentní proud páry z žehličky

Zabraňuje usazování vodního kamene na oděvech

Rychlé a snadné spuštění žehličky

Ultrarychlá filtrace pro rychlé filtrování vody

Jednoduchá manipulace s náhradním zásobníkem

Výměna zásobníku při změně barvy

Až 3 měsíce žehlení

Vhodné pro vodní filtr IronCare



Vložka filtru vodního kamene GC025/10

Přednosti

99% filtrovaná voda bez vodního kamene*

Pryskyřice v zásobníku zajišťuje výměnu iontů

a odstraňuje 99 %* vodního kamene z vody

z kohoutku. Zajistí vám upravenou vodu, kterou

lze použít pro žehlení. *Při úpravě 25 l vody

s tvrdostí 8,4 dH

Konzistentní proud páry

Demineralizovaná voda ze zásobníku IronCare

zabrání rychlému usazování vodního kamene

v žehličce: ve vnitřních částech žehlicí plochy a

v nádržce. Otvory pro výstup páry nemohou být

blokovány částicemi vodního kamene, což

zajišťuje konzistentní proud páry z žehličky.

Žehlení je proto příjemnější záležitostí.

Zabraňuje usazování vodního kamene

Zvláště efektivní zásobník pomáhá zabraňovat

usazování vodního kamene. Při žehlení vám

zbytky vodního kamene nezničí vaše drahé

šaty. Budete vypadat dobře, v dobře

vyžehleném oblečení.

Ultrarychlá filtrace

Tento speciálně navržený zásobník může

umožnit rychlý průtok vody, takže žehličku lze

spustit rychle a bez čekání. Když zásobník

IronCare postavíte blízko, můžete žehličku

kdykoli doplnit a nemusíte s ní pokaždé chodit

ke dřezu pro vodu.

Výměna zásobníku

Zásobník bude měnit barvu postupně, podle

množství ošetřené vody, od spodní části

k horní. Životnost zásobníku rozpoznáte podle

změny barvy z modré na hnědou. Abyste

zajistili optimální výkon přístroje, vyměňte

zásobník v okamžiku, kdy úplně změní barvu

na hnědou.

Až 3 měsíce žehlení

Vzhledem k rozdílné tvrdosti vody v místě, kde

bydlíte, a také vzhledem k různě dlouhé době

žehlení týdně závisí doba životnosti zásobníku

na dané situaci. Jeden zásobník vydrží až na tři

měsíce pravidelného žehlení.

Vhodné pro IronCare

Náhradní zásobník zajišťuje optimální výkon

vodního filtru IronCare.
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Specifikace

Snadné použití

Ukazatel změny barvy: z modré na hnědou

Technické údaje

Počet zásobníků v balení: 1

Hmotnost výrobku: 0,21 kg

Hmotnost výrobku s obalem: 0,25 kg

Rozměry výrobku: 13,9 x 6,9 x 6,9 cm

Logistické údaje

Rozměry balení A: 17,2 x 24 x 31,7 cm

Hmotnost balení A-box: 3,25 kg

Rozměry F-balení: 15,2 x 7,5 x 7,5 cm

Hmotnost balení F-box: 0,25 kg

Výměna

Vhodné pro: GC024

 

* *při úpravě 12 l vody s tvrdostí 16,8 dH

* *testováno na napařovací žehličce Philips řady GC5000

a vodě s tvrdostí 16,8 ˚dH, odkazuje pouze na účinky

usazování vodního kamene

* Výrobek může vypadat tmavší a být vlhčí než na

obrázku na obalu, protože byl v zájmu nejlepšího

výkonu předem ošetřen demineralizovanou vodou.
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