
Fier de călcat cu
abur

EasySpeed

 
Abur 20 g/min.; jet de abur 70 g

Talpă antiaderentă

Anticalcar

1800 Waţi

 

GC1020/70 Rapid, de la început până la sfârşit
3 moduri de a-ţi accelera călcarea

Acest fier de călcat EasySpeed îţi accelerează călcarea graţie următoarelor funcţii:

vârf cu precizie triplă, distribuire uniformă a căldurii pe întreaga suprafaţă a tălpii

de călcat şi abur continuu.

Îndepărtează cu uşurinţă cutele

Putere de până la 1800 W, care permite un debit constant ridicat de abur

Jet de abur de până la 70 g

Jet de abur continuu până la 20 g/min, pentru o mai bună îndepărtare a cutelor

Acoperire talpă împotriva lipirii

Durată mai lungă de viaţă

Glisor anticalcar pt. îndepărtarea uşoară a calcarului de pe fier

Călcare confortabilă

Vârf cu precizie triplă, pentru control şi vizibilitate optime

Distribuţie uniformă a aburului pentru un călcat eficient

Un pulverizator fin umezeşte egal materialul



Fier de călcat cu abur GC1020/70

Repere

Putere de până la 1800 W

Puterea de până la 1800 W permite un debit

constant ridicat de abur.

Jet de abur

Jetul de abur de până la 70 g al fierului de

călcat îţi permite să îndepărtezi cu uşurinţă

chiar şi cele mai persistente cute.

Jet de abur continuu, de până la 20 g/min

Jet de abur continuu până la 20 g/min, pentru

o mai bună îndepărtare a cutelor.

Talpă antiaderentă

Talpa fierului tău de călcat cu abur Philips este

acoperită cu un strat special care nu lipeşte

pentru alunecare uşoară pe toate materialele.

Glisor anticalcar

Acest fier de călcat cu abur poate fi folosit cu

apă normală de la robinet, iar glisorul

anticalcar uşurează îndepărtarea oricăror

depuneri de calcar de pe fier. Pentru a menţine

nivelul de performanţă al fierului de călcat cu

abur Philips, utilizează această funcţie de

detartrare o dată pe lună atunci când foloseşti

apă normală de la robinet.

Vârf cu precizie triplă

Vârful acestui fier de călcat Philips este precis

în 3 moduri: are un vârf ascuţit, un canal pentru

nasturi şi un design precis al capătului. Vârful

cu triplă precizie îţi permite accesul chiar şi în

cele mai dificile porţiuni, de ex., în jurul

nasturilor sau între cute.

Distribuţie uniformă a aburului

Datorită designului atent executat al tălpii,

aburul este distribuit uniform pe talpă. Astfel, ai

nevoie de un număr mai redus de mişcări

pentru umezirea articolului şi, implicit, de mai

puţin timp pentru a finaliza călcatul.

Pulverizator

Funcţia de pulverizare produce o pânză fină de

apă care umezeşte uniform materialul, uşurând

netezirea cutelor.



Fier de călcat cu abur GC1020/70

Specificaţii

Îndepărtarea rapidă şi puternică a cutelor

Talpă: Fără lipire

Debit de abur

Debit de abur continuu: 20 g/min

Jet de abur: 70 g

Pulverizator

Alimentare: 1800 W

Uşor de utilizat

Capacitate rezervor de apă: 200 ml

Ajunge în zone dificile: Vârf cu precizie triplă

Gestionarea depunerilor de calcar

Soluţie de detartrare: Curăţare automată
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