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Pašalina 99 % kalkių

Tinka naudoti su „IronCare“

Pakuotė su 1 kasete

Itin greitas filtravimas

 

GC025/10

Kalkių šalinimo kasetė*
Tinka „IronCare“ nuosėdų šalinimo filtrui GC024

Nuosėdų šalinimo kasetė tinka „IronCare“ nuosėdų šalinimo filtrui. Ji užtikrina, kad

nuosėdų šalinimo filtras veiktų optimaliai, o garai būtų išleidžiami nepriekaištingai.

Tegul jūsų lygintuvas veikia nepriekaištingai

99 % nuo kalkių apsaugotas* filtruotas vanduo jūsų lygintuvui

Užtikrina pastovų garų srautą iš lygintuvo

Apsaugo nuo kalkių nuosėdų kaupimosi ant drabužių

Pradėkite lyginti greitai ir paprastai

Itin greitas filtravimas – filtruokite vandenį greitai

Keičiamą kasetę patogu naudoti

Pakeiskite kasetę pasikeitus jos spalvai

Lyginkite iki 3 mėnesių

Tinka „IronCare“ nuosėdų šalinimo filtrui



Nuosėdų šalinimo kasetė GC025/10

Ypatybės

99 % nuo kalkių apsaugotas* filtruotas

vanduo

Kasetės viduje esanti jonų keitimo derva iš

čiaupo vandens pašalina iki 99 %* kalkių; taip

išvalomas vanduo, kuris naudojamas

drabužiams lyginti. *Iki 25 l vandens, kurio

kietumas yra 8,4 dH

Pastovus garų srautas

„IronCare“ demineralizuotas vanduo neleis

greitai kauptis nuosėdoms lygintuvo dalyse:

pado viduje ir virintuve. Kalkių daleles

neužkimš garų skylių, galėsite lyginti

naudodami pastovų garų srautą; taip bus

lyginti daug maloniau.

Apsaugo nuo kalkių nuosėdų kaupimosi

Itin efektyvi kasetė neleidžia susidaryti kalkių

nuosėdoms ant lygintuvo dalių. Lygindami

nesugadinsite savo brangios suknelės kalkių

nuosėdomis. Nešiodami išlygintus drabužius

atrodysite puikiai.

Itin greitas filtravimas

Dėl specialiai sukurtos kasetės vanduo greitai

sunkiasi per kasetę, todėl galėsite greitai

pradėti lyginti nieko nelaukdami. Turėdami

„IronCare“ po ranka galėsite pripildyti lygintuvą

vandens bet kada ir nereikės neštis lygintuvo

prie kriauklės, kad galėtumėte papildyti jo

bakelį.

Kasetės pakeitimas

Kasetės spalva keisis palaipsniui, priklausomai

nuo iš viršaus į apačią filtruojamo vandens

kiekio. Galėsite stebėti, kaip keičiasi kasetės

spalva iš mėlynos į rudą per visą jos

naudojimo laiką. Pasikeitus kasetės spalvai ją

pakeiskite, kad užtikrintumėte optimalų

įrenginio veikimą.

Lyginkite iki 3 mėnesių

Kasetės naudojimo trukmė priklauso nuo tos

vietos, kurioje gyvenate, vandens kietumo ir

lyginimo valandų skaičiaus per savaitę;

naudodami 1 kasetę galėsite lyginti iki 3

mėnesių.

Tinka naudoti su „IronCare“

Keičiama kasetė užtikrina optimalų „IronCare“

vandens nuosėdų šalinimo filtro veikimą.
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Specifikacijos

Paprasta naudoti

Spalvos pasikeitimo indikatorius: iš mėlynos į

rudą

Techniniai duomenys

Kasečių skaičius pakuotėje: 1

Gaminio svoris: 0,21 kg

Supakuoto gaminio svoris: 0,25 kg

Gaminio matmenys: 13,9 x 6,9 x 6,9 cm

Logistiniai duomenys

A dėžutės matmenys: 17,2 x 24 x 31,7 cm

A dėžutės svoris: 3,25 kg

F dėžutės matmenys: 15,2 x 7,5 x 7,5 cm

F dėžutės svoris: 0,25 kg

Pakeitimas

Tinka naudoti su: GC024

 

* *iki 12 l vandens, kurio kietumas yra 16,8 dH

* *išbandyta su „Philips GC5000“ serijos garų lygintuvu

naudojant 16,8 dH vandenį, vertinant tik kalkių poveikį

* Gali būti, kad gaminys atrodys tamsesnis ir šlapesnis

nei pakuotės paveikslėlyje. Taip yra dėl to, kad jis buvo

apdorotas demineralizuotu vandeniu, siekiant užtikrinti

geriausias savybes.
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