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Elimina 99% do calcário

Adequada para IronCare

Recarga em embalagem
unitária

Filtragem ultra rápida

 

GC025/10

Recarga anticalcário*
Adequada para o filtro anticalcário IronCare GC024

A recarga anticalcário é apropriada para o filtro anticalcário IronCare. Esta irá

assegurar um desempenho perfeito do seu filtro anticalcário e manterá uma

óptima saída de vapor.

Mantenha o máximo desempenho do seu ferro de engomar

Água filtrada 99% sem calcário para o seu ferro

Assegura um fluxo uniforme de vapor do seu ferro

Previne os resíduos de calcário na roupa

Início rápido e simples do engomar

Filtragem ultra rápida para filtrar água rapidamente

Manuseamento fácil da recarga de substituição

Substitua a recarga quando a cor mudar

Até 3 meses de engomar

Adequada para o filtro anticalcário IronCare



Recarga anticalcário GC025/10

Destaques

Água filtrada 99% sem calcário*

A resina de permuta iónica no interior da

recarga elimina 99%* do calcário da água

canalizada; esta assegura uma água tratada

que pode ser utilizada para engomar. *Menos

de 25 l de água tratada a 8,4 dH

Fluxo uniforme de vapor

A água desmineralizada do IronCare ajuda a

prevenir a acumulação rápida de calcário no

ferro: no interior da base e da caldeira. As

partículas de calcário não bloquearão os

orifícios de saída do vapor e obterá um fluxo

uniforme de vapor para o seu ferro, o que

tornará a sua experiência de engomar mais

agradável.

Previne os resíduos de calcário

A recarga extra eficiente ajuda a prevenir a

acumulação do calcário. Enquanto está a

passar a ferro, o seu vestido caro não será

estragado por resíduos de calcário. Terá um

estilo sempre perfeito com roupas bem

engomadas.

Filtragem ultra rápida

A recarga com um design especial permite que

a água flua rapidamente pela recarga; esta

permite que inicie o engomar rapidamente,

sem tempos de espera. Se colocar o IronCare

ao seu lado para reabastecer o seu ferro

sempre que precisar, não necessita de levar o

ferro até ao lava-loiça para o encher.

Substituição da recarga

A mudança de cor da recarga aparecerá

gradualmente - de uma ponta à outra - de

acordo com a quantidade de água tratada.

Poderá observar a mudança da cor ao longo da

vida útil da recarga, de azul para castanho.

Substitua a sua recarga quando a cor desta

mudar completamente para castanho, para

assegurar um desempenho optimizado do

aparelho.

Até 3 meses de engomar

Devido à diferença da dureza da água do local

onde reside e à diferença nas horas que passa

a engomar por semana, a vida útil da sua

recarga pode ser diferente; 1 recarga dá para

engomar durante 3 meses.

Adequada para IronCare

A recarga de substituição assegura o melhor

desempenho do seu filtro anticalcário IronCare.
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Especificações

Fácil de utilizar

Indicação de mudança da cor: de azul para

castanho

Especificações técnicas

Número de recargas no pacote: 1

Peso do produto: 0,21 kg

Peso do produto na embalagem: 0,25 kg

Dimensões do produto: 13,9 x 6,9 x 6,9 cm

Dados logísticos

Dimensões da caixa-A: 17,2 x 24 x 31,7 cm

Peso caixa A: 3,25 kg

Dimensões da caixa-F: 15,2 x 7,5 x 7,5 cm

Peso caixa F: 0,25 kg

Substituição

Adequada para: GC024

 

* *menos de 12 l de água tratada a 16,8 dH

* *testado no ferro a vapor Philips da série GC5000 com

água de 16,8 dH, apenas relativamente aos efeitos

(influência) do calcário

* 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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