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abur

ComfortCare

 

30 g

 
GC2730

Simplu, rapid şi eficient
Călcaţi rufele cu performanţă îndelungată la generarea

aburului

Pentru rezultate excelente, vă doriţi un jet de abur puternic şi un fier de călcat care

să funcţioneze fără oprire. Dispunând de un jet de abur de 90 g, 2000 W pentru a

produce abur puternic constant şi sistem anticalcar cu acţiune dublă, acest fier de

călcat practic îşi justifică preţul prin fiabilitate!

Îndepărtează cu uşurinţă cutele

Jet de abur de până la 90 g, pentru cele mai încăpăţânate cute

Jet de abur continuu de până la 30 g/min pt îndepărtare cute mai bună

Alunecare uşoară pe toate tipurile de materiale

Acoperire talpă împotriva lipirii

Călcare confortabilă

Reumplere mai rară datorită rezervorului de apă foarte mare, de 300 ml

Durată mai lungă de viaţă

Funcţie CalcClean pentru protejarea fierului de formarea calcarului



Fier de călcat cu abur GC2730/02

Repere Specificaţii

Jet de abur de până la 90 g

Jetul de abur de până la 90 g al fierului de

călcat îţi permite să îndepărtezi cu uşurinţă

chiar şi cele mai persistente cute.

Talpă ce nu lipeşte

Talpa fierului tău de călcat cu abur Philips este

acoperită cu un strat special care nu lipeşte

pentru alunecare uşoară pe toate materialele.

Rezervor de apă, capacit. mare (300 ml)

Reumplere mai rară.

Jet de abur de până la 30 g/min

Jet de abur continuu de până la 30 g/min

pentru o mai bună îndepărtare a cutelor.

Funcţie CalcClean

Funcţia Calc-Clean vă permite să vă curăţaţi

pur şi simplu fierul de călcat cu abur Philips,

pentru a îndepărta particulele de calcar.

Aceasta prelungeşte durata de viaţă a fierului.

 

Îndepărtarea rapidă şi puternică a cutelor

Talpă: Fără lipire

Debit de abur

Debit de abur continuu: 30 g/min

Jet de abur: 90 g

Abur pe verticală

Mai multe setări pentru abur

Pulverizator

Alimentare: 2000 W

Uşor de utilizat

Capacitate rezervor de apă: 300 ml

Alimentare şi evacuare cu apă: Uşă cu

deschidere laterală

Umplere în orice moment

Anti-picurare

Lungime cablu de alimentare: 1,9 m

Libertatea cablului (rotire): Libertate a firului

la 360 de grade

Gestionarea depunerilor de calcar

Adecvat pentru apă de la robinet

Soluţie de detartrare: Curăţare automată

Specificaţii tehnice

Tensiune: 220 - 240 V
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