
Recarga anticalcário

PerfectCare Pure

 
Elimina 99% do calcário

Adequado para PerfectCare
Pure

Embalagem com 2 recargas

 
GC002/00

Recarga anticalcário Pure Steam*
99% sem calcário, aumenta a vida útil em 5 vezes

A recarga anticalcário PureSteam é apropriada para os geradores de vapor PerfectCare Pure equipados com a

tecnologia PureSteam. Esta eliminará 99% do calcário e aumentará em 5 vezes a vida útil do ferro de engomar.

Manuseamento fácil da recarga de substituição

3 meses de engomar

Substitua a recarga quando o seu aparelho o avisar

Mantenha o melhor desempenho do seu PerfectCare Pure

Garantia de 5 anos contra o calcário

99% sem calcário com a recarga anticalcário PureSteam

Vida útil 5 vezes mais longa

O sistema anticalcário mais eficaz



Recarga anticalcário GC002/00

Destaques Especificações

3 meses de engomar

A vida útil da sua recarga depende da dureza

da água na área onde vive e o número de

horas que passa a engomar por semana; em

média, 1 recarga proporciona 3 meses de

tempo de engomar.

Garantia de 5 anos

A recarga anticalcário PureSteam protegerá

eficazmente o seu PerfectCare Pure contra

quaisquer danos devido ao calcário. O seu

aparelho tem uma garantia de 5 anos contra o

calcário.

99% sem calcário

A recarga anticalcário PureSteam filtra 99% do

calcário da água canalizada, assegurando um

fluxo contínuo de vapor e evitando resíduos de

calcário nas roupas.

Luz de substituição anticalcário

O PerfectCare Pure avisa-o quando a recarga

anticalcário PureSteam precisar de ser

substituída. A luz de substituição anticalcário

fica intermitente, o seu aparelho começa a

emitir sinais sonoros e, em seguida, pára de

funcionar para evitar danos e para não sujar a

sua roupa. Para continuar a utilizar o seu

aparelho nas melhores condições, pode

utilizar água desmineralizada mantendo a

recarga usada no ferro, ou substituir por uma

nova recarga anticalcário PureSteam.

Vida útil 5 vezes mais longa

Evita qualquer tipo de danos por calcário no

seu aparelho e aumenta a vida útil do seu

aparelho em 5 vezes.

Recarga anticalcário PureSteam

Foi comprovado que a recarga anticalcário

PureSteam exclusiva da Philips é o sistema

anticalcário integrado mais eficaz.

Especificações técnicas

Número de recargas no pacote: 2

Peso do produto: 0,19 kg

Peso do produto na embalagem: 0,43 kg

Dimensões da embalagem: 11 x 8 x 12 cm

Dimensões do produto: 9,4 x 5,4 x 6,8 cm

Substituição

Adequada para: PerfectCare Pure

Dados logísticos

Dimensões da caixa-A: 13x25x40 cm

Peso caixa A: 4,7 kg

Dimensões da caixa-F: 11x8x12 cm

Peso caixa F: 0,43 kg

 

* É possível que o produto tenha um aspecto mais escuro

e mais molhado do que na imagem da embalagem,

visto que foi pré-tratado com água desmineralizada

para assegurar o melhor desempenho.
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