
 

 

Philips PerfectCare Pure
Касетка против варовик

Елиминира 99% от варовика
Подходящ за PerfectCare Pure
Опаковка с 2 касетки

GC002/00
Касетка Pure Steam Anti-scale*

99% без варовик, увеличава живота 5 пъти
Пълнителят Pure Steam Anti-scale е подходящ за генераторите на пара PerfectCare 
Pure, оборудвани с технологията Pure Steam. Отстранява 99% от варовика и 
увеличава живота 5 пъти.

Лесно поставяне на сменяемата касетка
• Сменете касетката, когато уредът ви предупреди
• 3 Месеца гладене

Поддържайте вашата PerfectCare Pure във върхова форма
• 99% защита от варовик с касетка против варовик PureSteam
• Най-ефективната система против варовик
• 5 години гаранция срещу варовик
• Увеличете живота 5 пъти



 3 Месеца гладене

Животът на вашата касетка зависи от твърдостта 
на водата в района, в който живеете, и броя на 
часовете гладене на седмица, 1 касетка осигурява 
средно 3 месеца гладене.

5 години гаранция

Касетката против варовик Pure Steam ще 
предпази ефективно вашата PerfectCare Pure 
срещу повреди, причинени от накип. Уредът ви 
има 5 години гаранция срещу варовик.

99% защита от варовик

Пълнителят с филтър против варовик PureSteam 
премахва 99% от варовика от чешмяната вода. 
Той гарантира постоянен поток на парата и 
предпазва от петна от варовик върху дрехите.

Лампа за смяна на касетка за 
премахване на варовик

PerfectCare Pure ви предупреждава, когато 
касетката против варовик Pure Steam трябва да се 
смени. Лампата за смяна на пълнител за 
премахване на накип започва да мига, уредът 
започва да издава звуков сигнал и след това 
спира, за да предотврати повреда и замърсяване 
на дрехите ви. За да продължите да използвате 
уреда си при най-добрите условия, можете да 
използвате деминерализирана вода, запазвайки 
старата касетка вътре, или да смените касетката 
против варовик Pure Steam с нова.

Увеличете живота 5 пъти

Предпазва вашия уред от всякакви повреди от 
варовик и увеличава живота му 5 пъти.

Пълнител PureSteam Anti-scale

Уникалният пълнител против варовик Philips 
PureSteam е доказано най-ефективната 
интегрирана система против варовик.
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Спецификации
Технически спецификации
• Размери на продукта: 9,4 x 5,4 x 6,8 cm
• Размери на опаковката: 11 x 8 x 12 cm
• Тегло на изделието: 0,19 kg
• Брой касетки в пакета: 2
• Тегло на продукта в опаковка: 0.43 kg

Логистични данни
• Размери на A-кутията: 13 x 25 x 40 cm
• Тегло на A-кутията: 4,7 kg
• Размери на F-кутията: 11 x 8 x 12 cm
• Тегло на F-кутията: 0,43 kg

Резервни
• Подходящо за: PerfectCare Pure
•

* 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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