
 

 

Philips WardrobeCare
Zásobník proti vodnímu 
kameni

GC019/00
Zásobníky proti vodnímu kameni pro všechny modely 
WardrobeCare

Udržujte své zařízení WardrobeCare bez usazenin
Žehlicí systém WardrobeCare Philips je vybaven unikátním systémem DualProtect Anti-
calc, který jej udržuje z 99 % bez vodního kamene. Speciální zásobníky proti vodnímu 
kameni demineralizují vodu, takže je z 99 % bez vodního kamene.

Snadná výměna
• Systém odstranění vodního kamene s dvojitou ochranou upozorní na výměnu zásobníku
• Snadná výměna zásobníku
• Jedno balení zásobníků proti vodnímu kameni obsahuje dva zásobníky

Zachovejte špičkový výkon svého zařízení WardrobeCare
• Zásobníky proti vodnímu kameni udrží vaše zařízení z 99 % bez vodního kamene
• Vhodné pro všechny modely WardrobeCare



 Z 99 % bez vodního kamene
Zásobníky proti vodnímu kameni udrží vaše zařízení 
z 99 % bez vodního kamene

Odstranění vodního kamene s dvojitou 
ochranou

Novější verze výrobků WardrobeCare jsou 
vybaveny systémem odstranění vodního kamene 
s dvojitou ochranou. Ten vás upozorní, kdy je třeba 
vyměnit zásobník, aby váš přístroj zůstal z 99 % bez 
vodního kamene.

Pro všechny modely WardrobeCare

Vhodné pro všechny modely WardrobeCare: 
GC9920*, GC9940, GC9955 *– Vyžaduje novou 
vodní nádržku s přihrádkou na zásobník proti 
vodnímu kameni – Podrobnosti vám poskytne 
zástupce oddělení péče o zákazníky společnosti 
Philips

Dva zásobníky v jednom balení

Jedno balení zásobníků proti vodnímu kameni 
obsahuje dva zásobníky
GC019/00
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Kontrola usazenin
• Vhodná pro vodu z kohoutku: Ano
• Řešení Calc clean: Odstr. vodního kamene 

s dvojitou ochr.

Příslušenství
• Vhodné pro výrobky Wardrobe Care: GC9920*, 

GC9940, GC9955

Změní barvu
• Změní barvu: Během používání z modré na hnědou
•

Specifikace
Zásobník proti vodnímu kameni
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