
 

Φίλτρο προστασίας

από τα άλατα

IronCare

  Αφαιρεί το 99% των αλάτων

Κατάλληλο για IronCare

Συνοδεύεται από 1 θήκη

Εξαιρετικά γρήγορο φιλτράρισμα

 

GC025/10

Φίλτρο ανταλλακτικό κατά των αλάτων*
Κατάλληλο για την κανάτα με φίλτρο αφαλάτωσης νερού GC024

IronCare

Το ανταλλακτικό φίλτρο κατά των αλάτων είναι κατάλληλο για την κανάτα αφαλάτωσης νερού

IronCare. Εξασφαλίζει μέγιστη απόδοση αφαλάτωσης νερού και διατηρεί ισχυρή την παροχή

ατμού.

Κορυφαίες επιδόσεις από το σίδερό σας

Φιλτραρισμένο νερό για το σίδερό σας, απαλλαγμένο από άλατα* κατά 99%

Εξασφαλίζει σταθερή ροή ατμού από το σίδερο

Εμποδίζει τη δημιουργία υπολειμμάτων αλάτων στα ρούχα

Γρήγορη και εύκολη έναρξη

Εξαιρετικά γρήγορο φιλτράρισμα για να φιλτράρετε γρήγορα το νερό

Εύκολος χειρισμός του δοχείου αντικατάστασης

Αντικαταστήστε το φίλτρο όταν αλλάξει χρώμα

Σιδέρωμα έως και 3 μήνες

Κατάλληλο για την κανάτα αφαλάτωσης νερού IronCare
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Χαρακτηριστικά

Φιλτραρισμένο νερό, 99% χωρίς άλατα

Η ρητίνη ανταλλαγής ιόντων που περιέχεται στο

φίλτρο αφαιρεί το 99%* των αλάτων από το νερό της

βρύσης. Εξασφαλίζει φιλτραρισμένο νερό που μπορεί

να χρησιμοποιηθεί για σιδέρωμα.*Λιγότερα από 25

λίτρα φιλτραρίσματος νερού με σκληρότητα 8,4 dH

Σταθερή ροή ατμού

Το απιονισμένο νερό από το IronCare αποτρέπει τη

γρήγορη συσσώρευση αλάτων στην πλάκα και το

μπόιλερ του σίδερου. Τα σωματίδια αλάτων δεν

μπλοκάρουν τις οπές ατμού και εσείς απολαμβάνετε

συνεχή παροχή ατμού από το σίδερό σας, για πιο

ευχάριστη εμπειρία σιδερώματος.

Εμποδίζει τα υπολείμματα αλάτων

Το εξαιρετικά αποτελεσματικό φίλτρο βοηθά στην

πρόληψη συσσώρευσης αλάτων. Κατά το σιδέρωμα,

το ακριβό φόρεμα δεν θα καταστραφεί από τα

υπολείμματα αλάτων και θα φαίνεστε άψογοι με τα

καλοσιδερωμένα σας ρούχα.

Εξαιρετικά γρήγορο φιλτράρισμα

Η ειδική σχεδίαση, επιτρέπει τη γρήγορη ροή νερού

από το φίλτρο. Επιτρέπει να ξεκινήσετε γρήγορα το

σιδέρωμα χωρίς αναμονή. Τοποθετήστε το IronCare

δίπλα σας, για να γεμίσετε το σίδερο ανά πάσα

στιγμή, χωρίς να πηγαίνετε το σίδερο κάθε φορά

στον νεροχύτη για γέμισμα.

Αντικατάσταση φίλτρου

Η αλλαγή χρώματος του φίλτρου εμφανίζεται

σταδιακά ανάλογα με την ποσότητα του νερού που

φιλτράρεται, από επάνω προς τα κάτω. Θα είστε σε

θέση να αναγνωρίσετε την αλλαγή χρώματος κατά τη

διάρκεια ζωής του φίλτρου από μπλε σε καφέ χρώμα.

Αντικαταστήστε το φίλτρο όταν το χρώμα της γίνει

καφέ για να εξασφαλίσετε βέλτιστη απόδοση της

συσκευής.

Σιδέρωμα έως και 3 μήνες

Λόγω διαφοράς στη σκληρότητα του νερού στην

περιοχή σας καθώς, επίσης, και λόγω διαφοράς στη

συχνότητα σιδερώματος ανά εβδομάδα, η διάρκεια

ζωής του φίλτρου διαφέρει ανά περίπτωση. 1 φίλτρο

διαρκεί έως και 3 μήνες.

Κατάλληλο για IronCare

Το ανταλλακτικό φίλτρο εξασφαλίζει βέλτιστη

απόδοση της κανάτας αφαλάτωσης νερού IronCare.



Φίλτρο προστασίας από τα άλατα GC025/10

Προδιαγραφές

Εύκολη χρήση

Ένδειξη αλλαγής χρώματος: από μπλε σε καφέ

Τεχνικές προδιαγραφές

Αριθμός φίλτρων στο πακέτο: 1

Βάρος προϊόντος: 0,21 κ.

Βάρος προϊόντος στο πακέτο: 0,25 κ.

Διαστάσεις προϊόντος: 13,9 x 6,9 x 6,9 εκ.

Στοιχεία logistic

Διαστάσεις συσκευασίας A: 17,2 x 24 x 31,7 εκ.

Βάρος συσκευασίας A: 3,25 κ.

Διαστάσεις συσκευασίας F: 15,2 x 7,5 x 7,5 εκ.

Βάρος συσκευασίας F: 0,25 κ.

Αντικατάσταση

Κατάλληλο για: GC024

 

* *λιγότερα από 12 λίτρα επεξεργασίας νερού με σκληρότητα 16,8

dH

* *δοκιμασμένο στο ατμοσίδερο της σειράς GC5000 της Philips με

νερό σκληρότητας 16,8 dH, με αναφορά μόνο στην επίδραση των

αλάτων

* Είναι πιθανό το προϊόν να είναι πιο σκούρο και πιο υγρό από ό,τι

στην εικόνα της συσκευασίας καθώς έχει υποστεί επεξεργασία με

απιονισμένο νερό για να εξασφαλιστεί βέλτιστη απόδοση.
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