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Odstrani 99 % vodnega kamna

Primeren za sistem IronCare

Paket z 1 vložkom

Izjemno hitro filtriranje

 

GC025/10

Vložek proti vodnemu kamnu*
Primeren za filter za vodni kamen IronCare GC024

Vložek proti vodnemu kamnu je primeren za filter za vodni kamen IronCare.

Zagotavlja optimalno učinkovitost filtra za vodni kamen in močan izpust pare.

Ohranite vrhunsko zmogljivost likalnika

Filtrirana voda za likalnik z 99 % manj vodnega kamna*

Zagotavlja enakomeren izpust pare iz likalnika

Preprečuje sledi vodnega kamna na oblačilih

Hiter in enostaven začetek likanja

Izjemno hitro filtriranje vode

Enostavna uporaba nadomestnega vložka

Ko se barva vložka spremeni, ga zamenjajte

Do 3 mesece likanja

Primeren za filter za vodni kamen IronCare



Vložek proti vodnemu kamnu GC025/10

Značilnosti

Filtrirana voda z 99 % manj vodnega kamna*

Ionski izmenjevalnik iz smole v vložku odstrani

99 %* vodnega kamna iz vode iz pipe; poskrbi

za pripravljeno vodo, ki jo lahko uporabimo za

likanje. *Manj kot 25 l obdelane vode pri 8,4

dH

Enakomeren izpust pare

Destilirana voda iz filtra IronCare pomaga

preprečevati nastajanje vodnega kamna v

likalniku: znotraj likalne plošče in grelnika.

Delci vodnega kamna tako ne bodo zamašili

odprtin za paro, izpust pare iz vašega likalnika

bo stalen; in vaše likanje bo prijetnejše.

Preprečuje sledi vodnega kamna

Posebej učinkovit vložek preprečuje nastajanje

vodnega kamna. Med likanjem vodni kamen

tako ne bo uničil vaše drage obleke. Dobro

boste videti v lepo zlikanih oblačilih.

Izjemno hitro filtriranje

Posebej zasnovan vložek omogoča hiter pretok

vode skozi vložek; tako lahko začnete hitro

likati, brez čakanja. Filter IronCare namestite

poleg sebe, da lahko kadar koli napolnite vaš

likalnik, ne da bi ga morali nositi do

umivalnika.

Zamenjava vložka

Barva vložka se bo spremenila postopoma, v

skladu s količino obdelane vode, od vrha proti

dnu. S spremembo barve od modre do rjave

boste prepoznali življenjsko dobo vložka. Ko se

barva vložka popolnoma spremeni v rjavo,

vložek zamenjajte in s tem zagotovite

optimalno učinkovitost aparata.

Do 3 mesece likanja

Zaradi razlike v trdoti vode v vašem kraju in

razlike v številu ur likanja na teden se

življenjska doba vašega vložka razlikuje; 1

vložek zdrži do 3 mesece časa likanja.

Primeren za sistem IronCare

Nadomestni vložek zagotavlja optimalno

učinkovitost filtra za vodni kamen IronCare.
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Specifikacije

Enostavna uporaba

Indikator spremembe barve: od modre do rjave

Tehnične specifikacije

Število vložkov v paketu: 1

Teža izdelka: 0,21 kg

Teža izdelka v paketu: 0,25 kg

Dimenzije izdelka: 13,9 x 6,9 x 6,9 cm

Logistični podatki

Dimenzije škatle A: 17,2 x 24 x 31,7 cm

Teža škatle A: 3,25 kg

Dimenzije škatle F: 15,2 x 7,5 x 7,5 cm

Teža škatle F: 0,25 kg

Zamenjava

Primerno za: GC024

 

* *manj kot 12 l obdelane vode pri 16,8 dh

* *testirano na parnem likalniku Philips serije GC5000 z

vodo 16,8 dH in samo glede na učinek vodnega kamna

* Izdelek je lahko videti temnejši in bolj moker kot na

embalaži, ker je bil predhodno obdelan z

demineralizirano vodo, kar zagotavlja najboljše

delovanje.
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