
 

 

Philips IronCare
Касетка против варовик

Елиминира 99% от варовика
Подходящ за IronCare
Опаковка с 1 пълнител
Свръхбързо филтриране

GC025/10

П
П

То
Iro
на
ълнител против накип*
одходящ за филтъра за декалциране на вода IronCare, GC024

зи пълнител против накип е подходящ за филтъра за декалциране на вода 
nCare. Той ще осигури оптималната ефективност на филтъра ви за декалциране 
 вода и ще поддържа чудесен поток на пара.

Keep your iron at top performance
• 99% пречистена от варовик* вода за вашата ютия
• Осигурява постоянен поток пара от вашата ютия
• Без частици варовик по дрехите

Бърз и лесен старт в гладенето
• Свръхбързо филтриране на водата

Лесно поставяне на сменяемата касетка
• Подходящ за филтъра за декалциране на вода IronCare
• До 3 месеца гладене
• Сменете пълнителя, когато цветът се промени



 99% пречистена от варовик* вода

Йонообменната смола в пълнителя улавя 
99%* от варовика в чешмяната вода, като 
осигурява обработена вода, подходяща за 
гладене. *При обработка на 25 л вода с 
твърдост 8,4 dH

Постоянен поток пара

Деминерализираната вода от филтъра 
IronCare помага да избегнете бързото 
натрупване на накип в ютията – отвътре на 
гладещата плоча и в резервоара. Частиците 
накип вече няма да блокират отворите за 
пара и ще имате постоянен поток пара от 
ютията. А това прави гладенето по-приятно.

Без частици варовик

Изключително ефективният пълнител ви 
помага да избегнете натрупването на накип. 
Новата скъпа рокля няма да е унищожена от 
частици варовик при гладенето. И ще 
изглеждате прекрасно с добре изгладените 
си дрехи.

Свръхбързо филтриране

Специално проектираният пълнител 
позволява на водата да преминава през него 
бързо, за да започнете да гладите веднага, 
без изчакване. Оставете IronCare наблизо, 
за да допълвате ютията по всяко време, без 
да я разнасяте до мивката за вода.

Смяна на пълнителя

Пълнителят постепенно сменя цвета си, 
отгоре надолу, според количеството 

обработена вода. В края на неговия живот 
синият на цвят материал става напълно 
кафяв. Сменете пълнителя, когато 
покафенее напълно, за да запазите 
оптималните резултати при гладене.

До 3 месеца гладене

Поради различната твърдост на водата в 
различните райони, както и поради 
различния брой часове на гладене 
седмично, животът на пълнителя против 
накип е различен. 1 пълнител издържа на 
употреба до 3 месеца.

Подходящ за IronCare

Резервният пълнител гарантира оптималната 
работа на филтъра за декалциране на вода 
IronCare.
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Технически спецификации
• Размери на продукта: 13,9 x 6,9 x 6,9 cm
• Индикация със смяна на цвета: от синьо в 
кафяво

• Тегло на изделието: 0,21 kg
• Брой касетки в пакета: 1
• Тегло на продукта в опаковка: 0,25 kg

Логистични данни
• Размери на A-кутията: 17,2 x 24 x 31,7 cm
• Тегло на A-кутията: 3,25 kg
• Размери на F-кутията: 15,2 x 7,5 x 7,5 cm
• Тегло на F-кутията: 0,25 kg

Резервни
• Подходящо за: GC024
•
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* *при обработка на 12 л вода с твърдост 16,8 dH
* *тестове, проведени с парна ютия Philips, серия GC5000 и вода 
с твърдост 16,8 dH, само за ефективност при пречистването от 
варовик

* Възможно е продуктът да изглежда по-тъмен и влажен, 
отколкото на снимката на опаковката, тъй като е предварително 
обработен с деминерализирана вода с цел гарантиране на 
максимално добра ефективност.
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