
Fier de călcat cu
abur

GC3388

Aspect excelent în fiecare zi
Rezultate fantastice cu minim de efort, de 3 ori mai uşor

Acest fier de călcat cu abur Philips nu este doar foarte uşor de utilizat datorită rezervorului mare de apă, cablu

lung şi indicator pentru nivelul de apă, ci are şi un aspect foarte elegant, oferindu-vă astfel un produs unic care

este plăcut şi simplu de utilizat!

Îndepărtează cu uşurinţă cutele

Orificiu pentru apă mai larg pentru umplere rapidă şi uşoară

Cablu mai lung pentru autonomie maximă

Indicator clar pentru o mai bună vizibilitate a nivelului apei

Alunecare lină

Talpă SteamGlide pentru jet puternic de abur şi alunecare lină

Ajunge în zonele greu accesibile

Vârful ascuţit facilitează călcarea de-a lungul nasturilor şi al tighelelor.

Călcare sigură

Sistemul antipicurare păstrează hainele nepătate în timpul călcării

Călcare confortabilă

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

Sistemul anticalcar cu acţiune dublă previne depunerea calcarului



Fier de călcat cu abur GC3388/02

Repere Specificaţii

Orificiu mai larg pentru apă

Cu orificiul mai larg pentru apă, adăugarea

apei în fierul dvs. de călcat este mult mai

uşoară. Durează numai câteva secunde şi este

eliminat riscul de a împroşca apă peste tot!

Cablu mai lung

Cu noul cablu mai lung, de 3 m, al EasyCare

puteţi ajunge cu uşurinţă la marginile mesei

de călcat şi chiar mai departe!

Mai bună vizibilitate pentru nivelul apei

Indicatorul clar al EasyCare 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 ascuţit facilitează călcarea de-a lungul

nasturilor şi al tighelelor.

Talpă SteamGlide

Talpa special creată combină fantele mici

pentru alunecare uşoară pe toate ţesăturile şi

fantele mari pentru netezirea eficientă a cutelor

 

de 3 ori mai uşor

Orificiu mai larg pentru apă

Cablu mai lung: 3 m

Indicator cu vizibilitate mare pentru nivelul

apei

Călcare puternică şi rapidă

Putere mare, pentru încălzire rapidă şi jet de

abur continuu: 2300 W

Îndepărtează cu uşurinţă cutele

Jet de abur pentru cele mai încăpăţânate

cute: 95 g/min

Jet de abur continuu pentru îndepărtarea

mai

eficientă a cutelor: 35 g/min

Pulverizare fină: Un pulverizator fin umezeşte

egal materialul

Vârf ascuţit: Pentru călcarea zonelor dificile

Jet de abur vertical: Pentru călcare verticală

Alunecare lină

Talpă SteamGlide

Călcare confortabilă

Pivotare la 360 de grade: Libertate maximă

în timpul călcatului

Funcţie anti-picurare: Păstrează hainele

imaculate, fără pete, în timpul călcatului

Bobină integrată pentru cablu pentru

depozitare uşoară

Durată de viaţă mai mare

Sistem anticalcar cu acţiune dublă:

Îndepărtează şi previne depunerea particulelor

de calcar

Specificaţii tehnice

Tensiune: 220-240 V

Alimentare: 2300 W

Frecvenţă: 50-60 Hz

Dimensiuni: 328 x 129 x 163 cm

Greutate: 1,64 kg

Capacitatea rezervorului de apă: 300 ml
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