
 

 

Philips WardrobeCare
Пълнители против накип

GC019/00
Пълнители против накип за всички модели WardrobeCare
Поддържайте вашата WardrobeCare чиста от накип
Системата за гладене Philips WardrobeCare е снабдена с уникалната антикалцираща система 
DualProtect, която поддържа уреда 99% чист от котлен камък. Специалните пълнители 
против котлен камък деминерализират водата и я поддържат 99% чиста от котлен камък.

Лесна смяна
• Лесна смяна на пълнителя
• Системата против накип DualProtect ви напомня да смените пълнителя
• В една опаковка има два пълнителя против накип

Поддържайте вашата WardrobeCare във върхова форма
• Подходящи за всички модели WardrobeCare
• Пълнителите против накип поддържат уреда 99% чист от накип



 99% защита от варовик
Пълнителите против накип поддържат уреда 99% 
чист от накип

Система против накип DualProtect

По-новите версии на WardrobeCare имат 
система против накип DualProtect. Тя ви 
напомня, когато трябва да смените пълнителя, за 
да поддържате уреда 99% чист от накип.

Лесна смяна на пълнителя

Пълнителите против накип трябва да се сменят на 
всеки 3 до 7 месеца, в зависимост от твърдостта 

на водата. Когато гранулите в пълнителя напълно 
променят цвета си от син на кафяв, значи е време 
за смяна на пълнителя.

За всички модели WardrobeCare

Подходящи за всички модели WardrobeCare: 
GC9920*, GC9940, GC9955 *- Необходим е нов 
воден резервоар с отделение за пълнител против 
накип - За подробности се свържете с 
представител на Центъра за обслужване на 
потребители на Philips

Два пълнителя в една опаковка

В една опаковка има два пълнителя против накип
GC019/00

Спецификации
Аксесоари
• Подходящи за WardrobeCare: GC9920*, 

GC9940, GC9955

Третиране на варовиково натрупване
• Подходяща за чешмяна вода
• Решение за премахване на варовик: Система 
против накип DualProtect

Променя цвета си
• Променя цвета си: От синьо в кафяво по време 
на използване

•
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