
 

Fier de călcat cu
abur

PowerLife

 
Abur 35 g/min.; jet de abur 110
g

Talpă SteamGlide

Anticalcar

2200 Waţi

 

GC2920/70

Construit pentru a funcţiona zi după zi
Fier de călcat cu talpă SteamGlide

Pentru rezultate excelente în fiecare zi, îţi doreşti un fier de călcat care nu te

dezamăgeşte niciodată. Cu noua sa talpă SteamGlide, producerea constantă şi

puternică a aburului şi pastilele anticalcar, acest fier de călcat cu abur de la Philips

îţi oferă o fiabilitate durabilă!

Îndepărtează cu uşurinţă cutele

Jet de abur continuu, de până la 35 g/min

Jet de abur de 110 g pentru îndepărtarea facilă a celor mai încăpăţânate cute

Jet de abur vertical pentru îndepărtarea cutelor de pe materialele atârnate

Performanţe deosebite

Abur puternic pentru un călcat rapid

Alunecare uşoară pe toate tipurile de materiale

Talpa SteamGlide este talpa premium Philips

Durată mai lungă de viaţă

Glisor anticalcar pt. îndepărtarea uşoară a calcarului de pe fier

Pastila anticalcar descompune calcarul pentru îndepărtarea uşoară a acestuia.



Fier de călcat cu abur GC2920/70

Repere

2200 W

Acest fier de călcat se încălzeşte rapid şi

rămâne la temperatură constantă pe parcursul

călcării, uşurând netezirea cutelor.

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.

Jet de abur de până la 110 g

Jetul de abur de până la 110 g al fierului de

călcat îți permite să îndepărtezi cu uşurinţă

chiar şi cele mai persistente cute.

Talpă SteamGlide

Talpa SteamGlide este cea mai bună talpă

Philips. Are o rezistenţă sporită la zgâriere,

glisează excelent şi este uşor de curăţat.

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.

Pastilă anticalcar

După un timp se formează calcar în fierul de

călcat. Această pastilă descompune calcarul în

bucăţi mici pentru a-ţi putea detartra fierul

uşor. Această curăţare trebuie să se efectueze o

dată pe lună.

Jet de abur vertical

Acest fier de călcat Philips are o funcţie de

abur vertical pentru îndepărtarea cutelor de pe

materialele atârnate.
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Specificaţii

Îndepărtarea rapidă şi puternică a cutelor

Talpă: SteamGlide

Abur pe verticală

Mai multe setări pentru abur

Pulverizator

Călcare confortabilă

Lungime cablu: 1,8 m

Uşor de utilizat

Capacitate rezervor de apă: 300 ml

Anti-picurare

Libertatea cablului (rotire): Libertate a firului

la 360 de grade

Lungime cablu de alimentare: 1,8 m în afara

Europei, 1,9 m în Europa

Gestionarea depunerilor de calcar

Adecvat pentru apă de la robinet

Soluţie de detartrare: Detartrare cu acţiune

dublă

Specificaţii tehnice

Alimentare globală: 2200 W

Alimentare China: 1850 W

Tensiune: 220-240 V

Greutate şi dimensiuni

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

Greutate produs: 1,2 kg

Eliminarea cutelor

Jet de abur continuu: Până la 35 gr/min

Jet de abur: Până la 110 gr/min
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