
 

Kalkinpoistopatruuna

IronCare

 
Suodattaa 99 % kalkista

Sopii IronCare-sarjaan

1 patruuna

Erittäin nopea suodatus

 

GC025/10

Kalkinpoistopatruuna*
Sopii IronCare-kalkinpoistosuodattimeen GC024

IronCare-kalkinpoistosuodattimeen sopiva kalkinpoistopatruuna varmistaa

suodattimen optimaalisen toiminnan ja erinomaisen höyryntuoton.

Pidä silitysrautasi uuden veroisena

99 %:sti kalkitonta* suodatettua vettä silitysraudalle

Tasainen silitysraudan höyryntuotto

Estää kalkkitahrojen muodostumista vaatteille

Nopea ja helppo silityksen aloitus

Erittäin nopea veden suodatus

Helppokäyttöinen vaihdettava patruuna

Vaihda patruuna värin vaihduttua

Silitä jopa 3 kuukautta

Sopii IronCare-kalkinpoistosuodattimelle



Kalkinpoistopatruuna GC025/10

Kohokohdat

99 %:sti kalkiton* suodatettu vesi

Patruunaan lisätty ionivaihtotekniikkasuodatin

poistaa 99 %* vesijohtoveden kalkista ja

varmistaa, että vesi on silitykseen sopivaa.

*Alle 25 l vettä, jonka kovuus on 8,4 dH

Tasainen höyryntuotto

IronCaren demineralisoitu vesi estää kalkin

nopean kertymisen silitysraudan pohjan sisälle

tai kuumavesisäiliöön. Kun

kalkkihiukkaset eivät tuki höyryaukkoja,

silitysrauta tuottaa tasalaatuista höyryä ja

silitys on paljon mukavampaa.

Estää kalkkijäämien muodostumista

Tehokas lisäpatruuna estää kalkin

kerääntymisen. Kalkkitahrat eivät pilaa kallista

mekkoasi, ja näytät upealta hyvin silitetyissä

vaatteissa.

Erittäin nopea suodatus

Patruuna on suunniteltu niin, että vesi kulkee

sen läpi nopeasti, ja voit aloittaa silityksen

ilman odottelua. Kun IronCare-patruuna on

lähettyvilläsi, voit täyttää silitysraudan

nopeasti ja helposti käymättä pesualtaalla.

Patruunan vaihto

Patruuna vaihtaa väriä asteittain käsitellyn

veden määrän mukaan ylhäältä alaspäin.

Huomaat, kun väri muuttuu patruunan

käyttöiän mukaan sinisestä ruskeaksi. Jotta

laite toimii aina parhaalla mahdollisella

tavalla, vaihda patruuna, kun se on kokonaan

ruskea.

Silitä jopa 3 kuukautta

Patruunan käyttöikä vaihtelee asuinalueesi

veden kovuuden ja viikoittaisten silitystuntien

mukaan. Yksi patruuna kestää jopa kolme

kuukautta silitystä.

Sopii IronCare-sarjaan

Vaihtopatruuna varmistaa IronCare-

kalkinpoistosuodattimen parhaan mahdollisen

toiminnan.



Kalkinpoistopatruuna GC025/10

Tekniset tiedot

Helppokäyttöinen

Vaihtaa väriä: sinisestä ruskeaksi

Tekniset tiedot

Patruunoiden määrä pakkauksessa: 1

Laitteen paino: 0,21 kg

Tuotepakkauksen paino: 0,25 kg

Tuotteen mitat: 13,9 x 6,9 x 6,9 cm

Logistiset tiedot

Tukkupakkauksen mitat: 17,2 x 24 x 31,7 cm

Tukkupakkauksen paino: 3,25 kg

Tuotepakkauksen mitat: 15,2 x 7,5 x 7,5 cm

Tuotepakkauksen paino: 0,25 kg

Varaosat

Sopii seuraaviin malleihin: GC024

 

* *käsiteltyä vettä alle 12 l, veden kovuus 16,8 dH

* *testattu Philips GC5000 -sarjan höyrysilitysraudalla

veden kovuudella 16,8 dH, viittaa vain kalkin

vaikutukseen

* Tuote voi näyttää pakkauksen kuvaa tummemmalta ja

märemmältä, koska se on esikäsitelty

demineralisoidulla vedellä, jotta se toimisi

optimaalisesti.
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