Broşură pre-vânzare pentru ţara: România (2017, Martie 28)
Fier de călcat cu abur
• Abur 35 g/min.; jet de abur 120 g
• Talpă ceramică
• Anticalcar
• 2300 Waţi

GC2045/35

Rapid, de la început până la sfârşit
5 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, abur continuu, jet de abur puternic şi putere mare.
Beneficii

Îndepărtează cu uşurinţă cutele

• Glisor anticalcar pt. îndepărtarea uşoară a calcarului de pe fier

• Putere de până la 2300 W, care permite un debit constant ridicat de
abur
• Jet de abur de până la 120 g
• Jet de abur continuu, de până la 35 g/min
• Talpă ceramică pentru o alunecare mai bună
• Jet de abur vertical pentru îndepărtarea cutelor de pe materialele
atârnate

Călcare sigură

Durată mai lungă de viaţă

• Picior de sprijinire robust, pentru o stabilitate îmbunătăţită

Călcare confortabilă
• Cutie de depozitare rezistentă la căldură pentru stocare uşoară
• Sistemul anti-picurare păstrează hainele nepătate în timpul călcării
• Distribuţie uniformă a aburului pentru un călcat eficient

EasySpeed

Caracteristici
Putere de până la 2300 W

Picior de sprijinire robust

Puterea de până la 2300 W permite un debit constant ridicat de abur.

Acest fier de călcat este prevăzut cu un picior de sprijinire special proiectat,
de dimensiuni deosebit de mari, care oferă o stabilitate suplimentară când este
aşezat în poziţie verticală.

Jet de abur
Jetul de abur de 120 g al fierului de călcat îţi permite să îndepărtezi cu uşurinţă
chiar şi cele mai persistente cute.

Cutie de depozitare rezistentă la căldură

Jet de abur de până la 35 g/min

Fluxul de abur continuu de până la 35 g/min îţi oferă cantitatea perfectă de
abur pentru a îndepărta eficient toate cutele.
Talpă ceramică

Această cutie de depozitare rezistentă la căldură este concepută pentru
stocarea fierului de călcat încins cu uşurinţă. Pentru performanţe optime şi o
durată de viaţă mai mare a cutiei tale, deconectează întotdeauna fierul de la
priză şi goleşte rezervorul de apă înainte de a-l depozita în cutie. Când pui un
fier de călcat încins în cutie, fundul acesteia devine de asemenea cald pe
dinafară, dar nu există riscul de a arde.
Sistem anti-picurare

Talpa ceramică este rezistentă la zgârieturi, alunecă bine şi este uşor de
curăţat.
Jet de abur vertical

Sistemul anti-picurare îţi permite să calci materiale delicate la temperaturi
scăzute fără a trebui să-ţi faci griji în privinţa petelor provocate de picături de
apă.
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.

Acest fier de călcat Philips are o funcţie de abur vertical pentru îndepărtarea
cutelor de pe materialele atârnate.
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.

Specificaţii
Reţineţi că aceasta este o broşură pentru servicii de pre-vânzare. Conţinutul acestei broşuri reflectă datele pe care le deţinem la data şi în ţara menţionate mai sus. Conţinutul acestei
broşuri este supus modificării fără notificare. Philips nu acceptă nicio răspundere referitoare la conţinutul acestei broşuri.

Îndepărtarea rapidă şi puternică a cutelor
Talpă
Debit de abur
continuu

Talpă ceramică
35 g/min

Jet de abur
Abur pe verticală
Pulverizator
Alimentare

120 g
Da
Da
2300 W
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EasySpeed
Debit de abur

Da

Adâncime
Greutate netă
Greutate brută
EAN
Număr de produse
incluse
Ţara de origine
Cod sisteme armonizate

Uşor de utilizat
Capacitate rezervor
de apă
Anti-picurare
Ajunge în zone dificile

270 ml
Da
Vârf cu precizie triplă

Gestionarea depunerilor de calcar
Soluţie de detartrare

Curăţare automată

Lungime
Lăţime
Înălţime
Greutate brută
EAN
Număr de ambalaje

1,8 m

Dimensiunile ambalajului
Înălţime
Lăţime

17,50 cm
14,25 cm

Informatie ce poate fi
modificată
2017, Martie 28
Version: 2.0.1
EAN: 08710103730392

CN
851640

Cutie exterioară

Călcare confortabilă
Lungime cablu

32,00 cm
1,16 kg
1,68 kg
08710103730392
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45,60 cm
33,50 cm
37,50 cm
10,80 kg
18710103730399
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