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Avlägsnar 99 % av kalken

Passar IronCare

Paket med 1 kapsel

Ultrasnabb filtrering

 

GC025/10

Avkalkningspatron*
Passar för IronCare-vattenavkalkningsfiltret GC024

Avkalkningspatronen är lämplig för IronCare-vattenavkalkningsfiltret. Den

garanterar optimala prestanda för vattenavkalkningsfiltret och upprätthåller

produktionen av ånga.

Se till att strykjärnet har topprestanda

99 % kalkfritt* filtrerat vatten för strykjärnet

Garanterar konsekvent ångflöde från strykjärnet

Förebygger avkalkningsrester på kläder

Snabb och enkel strykning

Ultrasnabb filtrering för att snabbt filtrera vattnet

Enkel hantering av utbytbar patron

Byt ut patronen när färgen ändras

Upp till 3 månaders strykning

Passar för IronCare-vattenavkalkningsfiltret



Avkalkningspatron GC025/10

Funktioner

99 % kalkfritt* filtrerat vatten

Jonbytarhartset i patronen tar bort 99 % * av

kalken från kranvattnet; det garanterar

behandlat vatten som kan användas för

strykning. *Under 25 l vattenbehandling vid 8,4

°dH

Jämnt, kontinuerligt ångflöde

Demineraliserat vatten från IronCare hjälper till

att förhindra kalkavlagringar i strykjärnet,

sulans insida och kokaren. Kalkpartiklar

blockerar inte ånghålen, du kommer att få

konsekvent ånga från strykjärnet. Det gör

strykningen behagligare.

Förebygger avkalkningsrester

Den extra effektiva patronen hjälper till att

förhindra kalkavlagringar. Medan du stryker

kommer inte din dyra klänning att förstöras på

grund av kalkrester. Du kommer att se bra ut

med välstrukna kläder.

Ultrasnabb filtrering

Specialpatronen kan göra att vatten snabbt

kommer ut ur patronen. Börja stryka snabbare

utan att vänta. Ställ IronCare bredvid dig, redo

att fylla på strykjärnet när som helst, utan att ta

ditt strykjärn till handfatet.

Patronbyte

Patronen byter färg som tecken på mängden

vatten som behandlas, uppifrån och ner. Du

kan identifiera färgförändringen när patronen

förbrukas, från blått till brunt. Byt patron när

den är helt brun för optimala prestanda.

Upp till 3 månaders strykning

På grund av skillnaden mellan vattnets

hårdhetsgrad där du kommer från och olika

stryktider varierar patronens livslängd. 1 patron

räcker i upp till 3 månader.

Passar IronCare

Den nya patronen garanterar optimala

prestanda hos ditt IronCare-avkalkningsfilter.
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Specifikationer

Lättanvänd

Färgförändring: från blått till brunt

Tekniska specifikationer

Antal patroner i förpackningen: 1

Produktvikt: 0,21 kg

Produktens vikt i förpackningen: 0,25 kg

Produktstorlek: 13,9 x 6,9 x 6,9 cm

Logistisk information

A-låda, mått: 17,2 x 24 x 31,7 cm

A-låda, vikt: 3,25 kg

F-låda, mått: 15,2 x 7,5 x 7,5 cm

F-låda, vikt: 0,25 kg

Byten

Passar för: GC024

 

* * under 12 l vattenbehandling med 16,8 °dH

* *testat på Philips GC5000-ångstrykjärn med 16,8 ˚dH-

vatten, endast med avseende på kalkeffekt (påverkan)

* Det är möjligt att produkten ser mörkare och blötare ut

än på bilden, eftersom den har behandlats med

demineraliserat vatten för att få bästa möjliga

prestanda.
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