
Fier de călcat cu
abur

2800 series

 

2200 W

Bumper

 
GC2840

Construit pentru a funcţiona zi după zi
Cu noua talpă SteamGlide

Pentru rezultate excelente în fiecare zi, vă doriţi un fier de călcat care nu vă

dezamăgeşte. Cu noua sa talpă SteamGlide, 2200 W pentru producerea

constantă şi puternică a aburului şi pastilele anticalcar, acest fier practic vă oferă o

fiabilitate durabilă!

Îndepărtează cu uşurinţă cutele

Jet de abur continuu până la 32 g/min pt. o călcare mai bună

Jet de abur de 100 g/min pentru îndepărtarea uşoară a celor mai încăpăţânate cute

Performanţe deosebite

Puterea de 2200 W asigură un debit de abur ridicat şi constant

Alunecare uşoară pe toate tipurile de materiale

Talpa SteamGlide este talpa premium Philips

Călcare confortabilă

Sistemul antipicurare păstrează hainele nepătate în timpul călcării

Durată mai lungă de viaţă

Pastilele descompun calcarul pentru îndepărtarea uşoară a acestuia

Glisor anticalcar pt. îndepărtarea uşoară a calcarului de pe fier



Fier de călcat cu abur GC2840/02

Repere Specificaţii

Jet de abur de până la 100 g/min

Jet de abur de 100 g/min pentru îndepărtarea

uşoară a celor mai încăpăţânate cute.

2200 W

Puterea de 2200 W asigură un debit de abur

ridicat şi constant

Talpă SteamGlide

Talpa SteamGlide este cea mai bună talpă

Philips. are o rezistenţă sporită la zgâriere,

glisează excelent şi este uşor de curăţat.

 

Îndepărtarea rapidă şi puternică a cutelor

Talpă: SteamGlide

Debit de abur continuu: 32 g/min

Jet de abur: 100 g

Jet de abur vertical

Mai multe setări pentru abur

Pulverizator

Alimentare: 2200 W

Uşor de utilizat

Capacitate rezervor de apă: 300 ml

Anti-picurare

Lungimea cablului de alimentare: 2 m

Libertatea cablului (rotire): Libertate a firului

la 360 de grade

Gestionarea depunerilor de calcar

Cu apă de la robinet

Soluţie de detartrare: Detartrare cu acţiune

dublă

Specificaţii tehnice

Greutatea fierului: 1,2 kg

Dimensiuni produs: 29,5 x 11,6 x 19,5 cm

Tensiune: 220 - 240 V
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