
 

Cartuş anticalcar

IronCare

 
Elimină 99% din calcar

Adecvat pentru IronCare

Pachet cu 1 cartuş

Filtrare ultra-rapidă

 

GC025/10

Cartuş anticalcar*
Adecvat pentru filtrul de dedurizare a apei IronCare GC024

Cartuşul anticalcar este adecvat pentru filtrul de dedurizare a apei IronCare. Acesta

va asigura performanţa optimă a filtrului tău de decalcifiere a apei şi va menţine un

debit excelent al aburului.

Menţine-ţi fierul de călcat la cea mai înaltă performanţă

Apă filtrată pentru fierul tău, cu până la 99% din calcar eliminat*

Asigură un flux de abur consistent fierului tău de călcat

Previne depunerea de reziduuri de calcar pe haine

Pornire rapidă şi uşoară a procesului de călcare

Filtrare ultra-rapidă pentru a filtra apa rapid

Manevrare uşoară a cartuşului de schimb

Înlocuiește cartuşul când culoarea s-a modificat

Până la 3 luni de călcare

Adecvat pentru filtrul de dedurizare a apei IronCare



Cartuş anticalcar GC025/10

Repere

Apă filtrată, 99% din calcar eliminat*

Răşina schimbătoare de ioni din cartuş elimină

99%* din depunerile apei de robinet,

asigurând o apă tratată care poate fi utilizată

pentru călcare. *Sub 25 l de apă tratată la 8,4

dH

Flux de abur substanţial

Apa demineralizată din IronCare va ajuta la

prevenirea acumulării rapide a calcarului în

fierul de călcat: în talpă şi fierbător. Particulele

de calcar nu vor bloca orificiile pentru abur şi

vei obţine un flux constant de abur de la fierul

de călcat, beneficiind de o experienţă de

călcare mai plăcută.

Previne depunerea de calcar

Cartuşul extra eficient ajută la prevenirea

acumulării calcarului. În timp ce călcaţi, rochia

ta scumpă nu va fi distrusă de reziduurile de

calcar. Vei arăta bine în haine bine călcate.

Filtrare ultra-rapidă

Cartuşul special proiectat permite trecerea

rapidă a apei prin cartuş; îți permite începerea

rapidă a călcării, fără timp de aşteptare.

Plasează IronCare lângă tine pentru a reumple

fierul de călcat oricând, fără a fi nevoie să

mergi la chiuvetă când fierul necesită să fie

reumplut.

Înlocuire cartuş

Modificarea culorii cartuşului va apărea treptat

conform cantităţii de apă tratată, de sus în jos.

Vei putea recunoaşte durata de viaţă a

cartuşului datorită modificării culorii de la

albastru la maro. Înlocuiește cartuşul când

acesta îşi modifică complet culoarea, ajungând

maro, asigurând o performanţă optimă pentru

aparat.

Până la 3 luni de călcare

Din cauza diferenţelor de duritate a apei din

zona ta, dar şi în funcţie de câte ori calci pe

săptămână, durata de viaţă a cartuşului poate

să difere. 1 cartuş durează până la 3 luni de

călcare.

Adecvat pentru IronCare

Cartuşul de schimb asigură performanţa

optimă a filtrului tău de decalcifiere a apei

IronCare.
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Specificaţii

Uşor de utilizat

Indicaţie a modificării culorii: de la albastru la

maro

Specificaţii tehnice

Numărul de cartuşe din pachet: 1

Greutate produs: 0,21 kg

Greutatea produsului în ambalaj: 0,25 kg

Dimensiuni produs: 13,9 x 6,9 x 6,9 cm

Date logistice

Dimensiuni bax: 17,2 x 24 x 31,7 cm

Greutate cutie (A-box): 3,25 kg

Dimensiune cutie: 15,2 x 7,5 x 7,5 cm

Greutate cutie (F-box): 0,25 kg

Înlocuire

Adecvat pentru: GC024

 

* *sub 12 l de tratare a apei la 16,8 dH

* *testat pe fierul de călcat cu abur Philips seria GC5000

cu apă 16,8 dH, cu referire exclusiv la efectul (influenţa)

calcarului

* Este posibil ca produsul să arate mai închis la culoare şi

mai ud decât în imaginea de pe ambalaj, deoarece a

fost pre-tratat cu apă demineralizată pentru a-i

asigura cea mai bună performanţă.
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