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kalkavleiringer

IronCare

 
Fjerner 99 % av kalken

Passer til IronCare

Pakke med 1 patron

Svært rask filtrering

 

GC025/10

Patron mot kalkavleiringer*
Passer til IronCare-vannfilteret mot kalkavleiring GC024

Patronen mot kalkavleiringer passer til IronCare-vannfilteret mot kalkavleiring. Den

sørger for at vannfilteret og dampingen fungerer optimalt.

Sørg for at strykejernet har høy ytelse

99 % kalkfritt* filtrert vann for strykejernet

Sørger for jevn dampflyt fra strykejernet

Forhindrer kalkrester på klærne

Raskt og enkelt å stryke

Svært rask filtrering av vannet

Enkelt å bytte kassetten

Bytt ut patronen når fargen endres

Opptil 3 måneders stryking

Passer til IronCare-vannfilteret mot kalkavleiring



Patron mot kalkavleiringer GC025/10

Høydepunkter

99 % kalkfritt* filtrert vann

Ionebytte-harpiksen i patronen fjerner 99 %*

av kalkbelegget fra springvannet. Det sørger for

behandlet vann som kan brukes til stryking.

*Under 25 l vannbehandling ved 8,4 dH

Jevn dampflyt

Demineralisert vann fra IronCare vil raskt

forebygge kalkdannelse i strykejernet: innsiden

av strykesålen og varmeenheten.

Kalkpartiklene vil ikke blokkere damphullene,

du får jevn damp fra strykejernet og det blir mer

behagelig å stryke.

Forhindrer kalkrester

Den ekstra effektive patronen bidrar til å

forhindre at det samler seg kalk. Den dyre

kjolen din vil ikke bli ødelagte av kalkrester

mens du stryker. Du vil ta deg godt ut med pent

strøkne klær.

Svært rask filtrering

Den spesialutformede patronen lar vann

strømme raskt gjennom patronen. Du kan

begynne å stryke raskt uten å vente. Plasser

IronCare ved siden av deg slik at du kan fylle

strykejernet når som helst, uten at du må ta det

med til vasken hver gang for å fylle det.

Reservepatron

Fargen på patronen endres gradvis i henhold til

hvor mye vann som er behandlet, fra øverst til

nederst. Du vil kunne gjenkjenne

fargeendringen i løpet av patronens levetid fra

blå til brun. Bytt patron når patronen har blitt

fullstendig brun, slik at apparatet fungerer

optimalt.

Opptil 3 måneders stryking

Levetiden til patronen varierer både i henhold

til hvor hardt vannet er der du kommer fra, og

hvor mye du stryker. Én patron vil gi opptil tre

måneders stryketid.

Passer til IronCare

Erstatningspatronen sørger for at IronCare-

vannfilteret mot kalkavleiring fungerer optimalt.



Patron mot kalkavleiringer GC025/10

Spesifikasjoner

Lett å bruke

Fargeendringsindikasjon: fra blå til brun

Tekniske spesifikasjoner

Antall patroner i pakken: 1

Produktvekt: 0,21 kg

Vekt, produkt i eske: 0,25 kg

Produktmål: 13,9 x 6,9 x 6,9 cm

Logistiske data

Mål på A-boks: 17,2 x 24 x 31,7 cm

Vekt på A-boks: 3,25 kg

Mål på F-boks: 15,2 x 7,5 x 7,5 cm

Vekt på F-boks: 0,25 kg

Erstatning

Egnet for: GC024

 

* *Under 12 l vannbehandling ved 16,8 dH

* *Testet på dampstrykejern i Philips GC5000-serien

med 16,8 dH vann, kun med hensyn til kalkeffekten

(påvirkning)

* Det er mulig at produktet ser mørkere og våtere ut enn

på bildet på pakken, ettersom det har blitt forbehandlet

med demineralisert vann for å sikre best mulig ytelse.
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