
 

 

Philips 1900 series
Fier de călcat cu abur

Talpă ce nu lipește

GC1960
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ai rapid - de la început până la sfârşit
limentare cu apă şi evacuare extrem de rapide
teţi face mult mai multe pe lângă îndeplinirea sarcinilor gospodăreşti, aşa că vă doriţi să le terminaţi 

 mai repede pe acestea din urmă. Acest fier de călcat de calitate Philips GC1960/02 este este 

văzut cu un orificiu extrem de rapid de umplere şi golire, vârf ascuţit şi talpă cu alunecare uşoară.

Îndepărtează cu ușurinţă cutele
• Jet de abur vertical pentru îndepărtarea cutelor de pe materialele atârnate
• Jet de abur pentru îndepărtarea facilă a celor mai încăpăţânate cute
• Jet de abur continuu de până la 14 g/min

Alunecare ușoară pe toate tipurile de materiale
• Acoperire talpă împotriva lipirii

Durată mai lungă de viaţă
• Sistemul anticalcar cu acţiune dublă previne depunerea calcarului

Instalare și stocare mai rapide
• Umplere ușoară și foarte rapidă a rezervorului de apă
• Golire ușoară și foarte rapidă a rezervorului de apă



 Talpă ce nu lipește

Talpa fierului dvs. de călcat cu abur Philips este 
acoperită cu un strat special care nu lipește pentru 
alunecare ușoară pe toate materialele.

Sistem anticalcar cu acţiune dublă

Sistemul anticalcar cu acţiune dublă al fierului dvs. de 
călcat cu abur Philips previne depunerea calcarului 
prin pastilele anticalcar și funcţia anticalcar ușor de 
utilizat.

Jet de abur vertical

Jet de abur vertical pentru îndepărtarea cutelor de 
pe materialele atârnate.

Jet de abur

Jet de abur suplimentar pentru îndepărtarea facilă a 
celor mai încăpăţânate cute.

Debit de abur continuu
Jet de abur continuu de până la 14 g/min

Golire ușoară și foarte rapidă

Golire ușoară și foarte rapidă a rezervorului de apă, 
graţie orificiului foarte mare de golire și ușii cu 
deschidere laterală.

Umplere ușoară și foarte rapidă

Umplere ușoară și foarte rapidă a rezervorului de 
apă, graţie orificiului foarte mare de umplere și a 
capacului cu deschidere laterală ale fierului de călcat 
cu abur Philips.
GC1960/02

Specificaţii
Îndepărtarea rapidă și puternică a 
cutelor
• Talpă: Ceralon albastru
• Debit de abur continuu
• Debit de abur continuu: 14 g/min
• Jet de abur: 80 g
• Jet de abur vertical
• Mai multe setări pentru abur
• Pulverizator
• Vârf pt. abur
• Alimentare: 1700 W

Ușor de utilizat
• Capacitate rezervor de apă: 180 ml
• Alimentare și evacuare cu apă: Ușă cu deschidere 

laterală, Orificiu de umplere extra larg
• Lungime cablu de alimentare: 1,8 m
• Libertatea cablului (rotire): Libertate a firului la 180 

de grade

Gestionarea depunerilor de calcar
• Adecvat pentru apă de la robinet
• Soluţie de detartrare: Detartrare cu acţiune dublă

Specificaţii tehnice
• Greutatea fierului: 1,06 kg
• Dimensiuni produs: 26,1 x 11,5 x 13,6 cm
• Tensiune: 220 V
•

Data apariţiei 2018-03-23

Versiune: 7.0.1

© 2018 Koninklijke Philips N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificaţiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile 
comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. 
sau a deţinătorilor lor legali.

www.philips.com
Repere
Fier de călcat cu abur
Talpă ce nu lipește

http://www.philips.com

