
 

Vasalóhoz való
vízszűrő

IronCare

 
Megakadályozza a vízkő
lerakódását

Minden vasalóhoz használható

1 patron mellékelve

 

GC024/10

Megelőzi a vízkőlerakódást és a korróziós

károsodást

Akár 4-szeresére növeli a vasaló élettartamát*

Az IronCare eltávolítja a vízkövet a csapvízből, ezáltal az élettartama akár a 4-

szeresére* növelhető, így vasalója teljesítményét a legmagasabb szinten tarthatja.

A vasaló vízkőmentesen tartása minden eddiginél egyszerűbb az új innovatív

szűrőnek köszönhetően, amely minden vasalókészülékhez használható.

Tartsa a vasaló teljesítményét a legmagasabb szinten!

99%-ban vízkőmentesített víz a vasaló élettartamának meghosszabbítása érdekében

Megakadályozza a gőznyílások eltömődését

Megakadályozza a ruhákon való vízkőlerakódást

Gőzölős vasalókhoz és gőzállomásokhoz tervezve

Egyszerű használat

Csúszásmentes markolat a kényelmes használat érdekében

A patron színe megváltozik, jelezve, hogy cserélni kell

Szupergyors szűrés a gyors vízkőmentesítéshez

Akár 3 hónap vasalás



Vasalóhoz való vízszűrő GC024/10

Fénypontok

99%-ban vízkőmentesített víz

A vízkőlerakódások eltömíthetik a vasalóját és

port halmozhatnak fel, mellyel kárt okozhatnak

a készülékében. A szűrőben lévő speciális

ioncserélő gyanta a vízkő 99%-át eltávolítja a

csapvízből, így akár megnégyszerezheti a

vasaló élettartamát*.

Egyenletes gőzáramlás

Az IonCare vízkőmentesített vize

megakadályozza a vízkő lerakódását a

vasalóban. A vízkőrészecskék nem zárják el a

gőznyílásokat, ezáltal a vasaló egységes

minőségű gőzt biztosít.

Egyszerű vízöntés

Az IronCare szűrő segítségével minden

alkalommal egyszerűen feltöltheti a

vasalókészülékének víztartályát. A

csúszásmentes markolatok segítségével

kényelmesebb a kezelése.

Megakadályozza a vízkőlerakódást

A kedvenc ruhaneműit nem teszi tönkre a

vasaló belsejében lerakódott vízkő. A

ruhaneműk a vasalást követően is tiszták

maradnak, Ön pedig remekül fog kinézni a

tökéletesen vasalt ruhákban.

Intelligens patroncsere

A szín fokozatosan változik annak megfelelően,

hogy mennyi idő telt el az eredeti

vízhasználati időn túl. A patront csak akkor kell

cserélni, ha teljesen barnára vált.

Minden vasalóhoz használható

Az IronCare úgy lett kialakítva, hogy minden

gőzölős vasalási technológián alapuló

készülékhez használható legyen, akár a

Philips vagy egyéb vasalómárkák gőzölős

vasalóiról, gőzállomásairól vagy

gőzölőkészülékeiről legyen szó.

Szupergyors szűrés

A speciálisan tervezett patron a vasalóvíz gyors

szűrését teszi lehetővé, ezáltal bármikor

azonnal vasalhat. A vasalási terület közelében

tarthatja az IronCare szűrőt, így egyszerűen

utántöltheti a vasalót anélkül, hogy mindig a

csaphoz kellene vinnie.

Akár 3 hónap vasalás

A patron élettartama függhet a lakóhelyének

vízkeménységétől, illetve a vasalási

szokásaitól és annak gyakoriságától. 1 patron

átlagosan 3 hónapig használható vasaláshoz.
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Műszaki adatok

Egyszerű használat

Töltse újra a használat közben bármikor

Mellékelt tartozékok

IronCare patron: 1 db

Zöld hatékonyság

Termékcsomagolás: 100%-ban

újrahasznosítható

Felhasználói kézikönyv: 100% újrahasznosított

papír

Garancia

2 éves, világszerte érvényes garancia

Csere

IronCare patron: GC025

Méret és súly

Termék méretei (Szé x Ma x Hossz): 22 x 8,5 x

19,5 cm

 

* A Philips GC5000 sorozaton 16,8° dH keménységű víz

használatával tesztelve, kizárólag a vízkő okozta

negatív hatásra vonatkozóan.
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