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PerfectCare Pure

 
Kõrvaldab 99% katlakivist

Sobib seadmele PerfectCare
Pure

Kahe kassetiga pakend

 
GC002/00

Pure Steami katlakivivastane kassett*
99% katlakivivaba, 5 korda pikem kasutusiga

Pure Steami katlakivivastane kassett on sobilik PerfectCare Pure'i aurugeneraatoritele, mis on varustatud Pure

Steami tehnoloogiaga. See kõrvaldab 99% katlakivist ja pikendab kasutusiga 5 korda.

Vahetatava kasseti lihtne käsitsemine

Kolm kuud triikimist

Vahetage kassett, kui seade teid sellest hoiatab

Säilitage oma PerfectCare Pure'i parim jõudlus

Viieaastane garantii katlakivi vastu

99% katlakivivaba PureSteami katlakivivastase kasseti abil

5 korda pikem kasutusiga

Kõige tõhusam katlakivivastane süsteem



Katlakivivastane kassett GC002/00

Esiletõstetud tooted Spetsifikatsioon

Kolm kuud triikimist

Kasseti tööiga sõltub teie piirkonna vee

karedusest ja ühes nädalas triikimisele

kulutatud tundidest; keskmiselt võimaldab üks

kassett kolm kuud triikimist.

Viieaastane garantii

Pure Steami katlakivivastane kassett kaitseb

teie PerfectCare Pure'i tõhusalt

katlakivikahjustuste eest. Teie seadmel on

viieaastane garantii katlakivi vastu.

99% katlakivivaba

PureSteami katlakivivastane kassett eemaldab

kraaniveest 99% katlakivist. See tagab püsiva

auruvoo ja takistab katlakivijääkide sattumist

riietele.

Katlakivivastase kasseti vahetamise tuli

PerfectCare Pure hoiatab teid, kui Pure Steami

katlakivivastane kassett tuleb välja vahetada.

Katlakivivastase kasseti vahetamise tuli

hakkab vilkuma, seade hakkab piiksuma ja

seejärel seiskub, et te ei saaks seda

kahjustada ja riideid määrida. Et saaksite

jätkata seadme kasutamist parimatel

tingimustel, võite kasutada vana kassetti sisse

jättes demineraliseeritud vett või vahetada

kasseti uue Pure Steami katlakivivastase

kasseti vastu.

5 korda pikem kasutusiga

See hoiab seadmel ära igasugused

katlakivikahjustused ja pikendab selle

kasutusiga 5 korda

Pure Steami katlakivivastane kassett

Ainulaadne Philips PureSteami

katlakivivastane kassett on tõestatult kõige

tõhusam sisseehitatud katlakivivastane

süsteem.

Tehnilised andmed

Pakendis olevate kassettide arv: 2

Toote kaal: 0,19 kg

Toote kaal pakendis: 0,43 kg

Pakendi mõõtmed: 11 x 8 x 12 cm

Toote mõõtmed: 9,4 x 5,4 x 6,8 cm

Asendamine

Sobib alljärgnevale: PerfectCare Pure

Logistilised andmed

A-karbi mõõtmed: 13 x 25 x 40 cm

A-karbi kaal: 4,7 kg

F-karbi mõõtmed: 11 x 8 x 12 cm

F-karbi kaal: 0,43 kg

 

* Toode võib pakendil oleval pildil näida tumedam ja

märjem, kuna seda on parima tulemuse saavutamiseks

eeltöödeldud demineraliseeritud veega.

© 2019 Firma Koninklijke Philips N.V.

Kõik õigused kaitstud

Spetsifikatsioone võib muuta ette

teatamata Kaubamärgid kuuluvad

firmale Koninklijke Philips N.V. või

vastavatele omanikele.

Väljalaske kuupäev

2019‑02‑05

Versioon: 8.0.1

EAN: 08 71010 36451 39

www.philips.com

http://www.philips.com/

