
Fier de călcat cu
abur

3300 series

 

Cablu de 3 m

 
GC3330

Rezultate fantastice, efort minim
de 3 ori mai uşor

Aceste fier de călcat cu abur de la Philips oferă mai mult confort datorită orificiului mai larg pentru apă, cablului

mai lung şi indicatorului pentru nivelul de apă; iar noua talpă SteamGlide vă permite un călcat mai uşor şi mai fin!

Ajunge în zonele greu accesibile

Vârf ascuţit pentru zone dificil de călcat

Călcare sigură

Sistemul antipicurare păstrează hainele nepătate în timpul călcării

Călcare confortabilă

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

Cablu mai lung, de 3 m, pentru autonomie maximă

Indicator clar pentru o mai bună vizibilitate a nivelului apei

Mâner moale pentru confort de durată în timpul călcării

Alunecare uşoară pe toate tipurile de materiale

Talpa SteamGlide este talpa premium Philips

Durată mai lungă de viaţă

Sistemul anticalcar cu acţiune dublă previne depunerea calcarului



Fier de călcat cu abur GC3330/02

Repere Specificaţii

Rezervor de apă de capacitate mare (300 ml)

Reumplere mai rară.

Cablu mai lung, de 3 m

Cu noul cablu mai lung, de 3 m, puteţi ajunge

cu uşurinţă la marginile mesei de călcat şi

chiar mai departe!

Mai bună vizibilitate pentru nivelul apei

Indicatorul clar face ca nivelul apei să fie foarte

vizibil, astfel încât să puteţi şti mereu dacă

aveţi suficientă apă numai dintr-o singură

privire.

Vârf ascuţit

Vârful unic ascuţit vă permite să călcaţi şi cel

mai greu accesibile zone.

Talpă SteamGlide

Talpa SteamGlide este cea mai bună talpă

Philips. are o rezistenţă sporită la zgâriere,

glisează excelent şi este uşor de curăţat.

Mâner moale

Mânerul moale permite utilizarea confortabilă,

chiar şi în timpul operaţiilor de călcare mai

îndelungate!

 

Călcare confortabilă

Confort suplimentar: Libertate a firului la 360

de grade, Indicator cu vizibilitate mare pentru

nivelul apei, Mâner moale

Reglare anticalcar: Sistem anticalcar cu

acţiune dublă

Lungime cablu: 3 m

Fără scurgeri: Sistem antipicurare

Capacitate rezervor de apă: 300 ml

Eliminarea cutelor

Jet de abur continuu: Până la 35 gr/min

ajunge în zone dificile: Vârf ascuţit

Pulverizator

Jet de abur: Până la 100 gr/min

Jet de abur vertical

Uşor de utilizat

Uşor de configurat şi de depozitat: Orificiu

mai larg pentru apă, Soluţie de depozitare cu

fir integrat

Încălzire rapidă

Alunecare lină

Talpă: Talpă SteamGlide

Specificaţii tehnice

Frecvenţă: 50-60

Alimentare: 2300

Tensiune: 220 - 240

Greutate şi dimensiuni

Dimensiuni produs: 328 x 129 x 163

Greutate produs: 1,64

 

© 2019 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.

Data apariţiei 2019‑01‑14

Versiune: 4.1.1

12 NC: 0000 000

00000

www.philips.com

http://www.philips.com/

