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Cablu de 3 m

 
GC3620

100% putere a aburului, 20%* mai puţină energie

consumată

Pentru un mediu mai sănătos

Caracteristica inovatoare a fierului de călcat Philips vă asigură că veţi obţine 100%

putere a aburului pentru îndepărtarea completă a cutelor. În acelaşi timp, acesta

economiseşte automat 20%* din energia consumată, deoarece fierul produce

abur doar atunci când dvs. solicitaţi acest lucru.

Alunecare uşoară pe toate tipurile de materiale

Talpa SteamGlide este talpa premium Philips

Călcare confortabilă

Jet de abur de până la 120 g/min ajută la îndepărtarea cutelor încăpăţânate

Durată mai lungă de viaţă

Sistemul anticalcar cu acţiune dublă previne depunerea calcarului

Călcare sigură

Sistemul antipicurare păstrează hainele nepătate în timpul călcării

Îndepărtare uşoară a cutelor, de la bumbac la in

Debit de abur continuu, până la 40 g/min, pt. o mai bună netezire a cutelor



Fier de călcat cu abur GC3620/02

Repere Specificaţii

Sistem antipicurare

Sistemul antipicurare vă permite să călcaţi

materiale delicate la temperaturi scăzute fără a

trebui să vă faceţi griji în privinţa petelor

provocate de picături de apă.

Sistem anticalcar cu acţiune dublă

Sistemul anticalcar cu acţiune dublă previne

depunerea calcarului prin pastilele anticalcar şi

funcţia anticalcar uşor de utilizat.

Economisire aut. a energiei consumate

Economisire automată a energiei Caracteristica

inovatoare a fierului de călcat Philips vă

asigură că veţi obţine 100% putere a aburului

pentru îndepărtarea completă a cutelor. În

acelaşi timp, acesta economiseşte automat

20%* din energia consumată, deoarece fierul

produce abur doar atunci când dvs. solicitaţi

acest lucru.

Jet de abur de până la 40 g/min

Fluxul de abur continuu de până la 40 g/min

vă oferă cantitatea perfectă de abur pentru a

îndepărta eficient toate cutele.

Jet de abur de până la 120 g/min

Jetul de abur de până la 120 g/min ajută la

îndepărtarea uşoară a cutelor persistente.

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: 40 g/min

Jet de abur: 120 g

Jet de abur vertical

Pulverizator

Alimentare: 2400 W

Uşor de utilizat

Capacitate rezervor de apă: 300 ml

Alimentare şi evacuare cu apă: Orificiu de

umplere extra larg

Anti-picurare

Sistem de stocare a cablului: Clemă pentru

cablu

Lungimea cablului de alimentare: 3 m

Libertatea cablului (rotire): Libertate a firului

la 180 de grade

Durabilitate

Economisire automată a energiei: Reducere

cu 20% a energiei

Gestionarea depunerilor de calcar

Cu apă de la robinet

Soluţie de detartrare: Detartrare cu acţiune

dublă

Specificaţii tehnice

Greutatea fierului: 1,6 kg

Tensiune: 220 - 240 V
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