
 

Filtro de água para
ferros

IronCare

 
Evita a acumulação de calcário

Adequado a todos os ferros

1 recarga incluída

 

GC024/10

Evita danos por corrosão e calcário
Aumenta a vida útil do ferro até 4x*

O IronCare remove o calcário da água canalizada para manter o melhor

desempenho do seu ferro, aumentando a vida útil deste em até 4X*. Manter o seu

ferro sem calcário nunca foi tão simples como com este filtro inovador, concebido

para todos os aparelhos de engomar.

Mantenha o máximo desempenho do seu ferro de engomar

Água 99% sem calcário para prolongar a vida útil do seu ferro

Evita que os orifícios de vapor sejam obstruídos

Evita resíduos de calcário na roupa

Concebido para todos os ferros a vapor e geradores de vapor

Fácil de utilizar

Pega antideslizante para utilização confortável

A recarga muda de cor para solicitar a substituição

Filtragem ultra rápida para desmineralizar água rapidamente

Até 3 meses de engomar



Filtro de água para ferros GC024/10

Destaques

Água 99% sem calcário

Depósitos de cálcio poderão obstruir o seu

ferro e acumular ferrugem, provocando danos

no aparelho. A resina de permuta iónica

especial no interior do filtro remove 99% do

calcário da água canalizada, aumentando a

vida útil do seu ferro em até 4 vezes*.

Fluxo uniforme de vapor

A água desmineralizada do IronCare evita a

acumulação de calcário no interior do ferro. As

partículas de calcário não irão bloquear os

orifícios de saída do vapor, ajudando o seu

ferro a fornecer vapor com uma qualidade

consistente.

Verter água facilmente

Com o filtro IronCare poderá encher sempre

facilmente o depósito de água do seu aparelho

de engomar. A pega antideslizante permite-lhe

manuseá-lo de forma mais confortável.

Evita resíduos de calcário

As suas peças de roupa favoritas não serão

estragadas por resíduos de calcário no interior

do seu ferro. As peças de roupa manter-se-ão

limpas depois de engomar para que tenha

uma óptima aparência com roupas impecáveis.

Substituição de recarga inteligente

A cor muda gradualmente para indicar a

quantidade de água tratada ao longo do

tempo. A recarga só precisa de ser substituída

quando estar estiver totalmente castanha.

Adequado a todos os ferros

O IronCare foi concebido para ser compatível

com todos os aparelhos de engomar a vapor:

ferros a vapor, geradores de vapor e

vaporizadores para roupa da Philips e de

qualquer outra marca de produtos de engomar.

Filtragem ultra rápida

A recarga concebida especialmente para este

fim permite uma filtragem rápida de água para

passar a ferro, para que possa engomar logo

que necessário. Pode colocar o filtro IronCare

ao lado do local onde passa a ferro, para

poder encher o seu ferro sem ter de o levar

para o lava-loiça cada vez que precisar de o

encher.

Até 3 meses de engomar

A vida útil da sua recarga pode variar

dependendo da dureza da água na área onde

reside e da regularidade com que costuma

engomar. Em média, 1 recarga dura até 3

meses de tempo de engomar.
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Especificações

Fácil de utilizar

Enchimento a qualquer momento durante a

utilização

Acessórios incluídos

Recarga IronCare: 1 unid.

Eficiência ecológica

Embalagem do produto: 100% reciclável

Manual do utilizador: 100% de papel reciclado

Garantia

Garantia mundial de 2 anos

Substituição

Recarga IronCare: GC025

Dimensões e peso

Dimensões do produto (LxAxC): 22 x 8,5 x

19,5 cm

 

* Testado na série GC5000 da Philips em água com

16,8 °dH, apenas em relação ao efeito do calcário.
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