Fier de călcat cu
abur
Azur Performer
Abur 40 g/min.; jet de abur 150
g
Talpă SteamGlide Plus
Anticalcar
2400 Waţi
GC3810/20

Mai uşor, mai rapid şi mai inteligent
Prin controlul nostru inovator al aburului şi temperaturii
Fierul de călcat cu abur Azur Performer de la Philips combină performanţa
puternică cu utilizarea uşoară. Controlul nostru automat al aburului asigură
cantitatea adecvată de abur pentru orice tip de haină. Talpa SteamGlide Plus oferă
o alunecare remarcabilă.
Performanţă rapidă şi puternică
2400 W pentru încălzire rapidă a ﬁerului
Debit de abur continuu, de până la 40 g/min, pentru o mai bună îndepărtare a cutelor
Jet de abur de 150 g pentru îndepărtarea facilă a celor mai încăpăţânate cute
Alunecare uşoară pe toate tipurile de materiale
Talpă SteamGlide Plus: cea mai bună alunecare din gama noastră de produse, pentru
rezultate rapide
Călcare sigură
Sistemul de detartrare cu acţiune dublă pentru prevenirea depunerii calcarului
Călcare confortabilă
Control automat al aburului pentru o cantitate adecvată de abur la ﬁecare haină
Vârf cu precizie triplă, pentru control şi vizibilitate optime
Greutate optimă, pentru manevrare mai uşoară pe haine

Fier de călcat cu abur

GC3810/20

Repere
2400W pentru încălzire rapidă

Talpă SteamGlide Plus

Vârf cu precizie triplă

Fierul de călcat cu abur Azur Performer Plus de
2400 W se încălzeşte rapid, furnizând
performanţă puternică şi rezultate de călcare
excelente.

Talpa noastră SteamGlide Plus cu cea mai
bună alunecare îți oferă rezultate desăvârşite.
Oriﬁciile atent proiectate asigură o distribuţie
echilibrată a aburului.

Jet de abur de până la 40 g/min

Detartrare cu acţiune dublă

Vârful ascuţit al Philips Azur Performer este
foarte precis din 3 motive: are un vârf ascuţit,
un canal pentru nasturi şi un design precis al
capătului. Vârful cu precizie triplă îţi permite să
ajungi şi la cele mai problematice porţiuni, de
ex. în jurul nasturilor sau între pliuri.
Greutate optimă

Fluxul de abur continuu de până la 40 g/min
îți oferă cantitatea perfectă de abur pentru a
îndepărta eﬁcient toate cutele.
Jet de abur de până la 150 g

Sistemul Double Active Calc al ﬁerului tău de
călcat cu abur de la Philips previne depunerile
de calcar cu ajutorul pastilelor anticalcar şi al
funcţiei de detartrare. Curăţarea regulată a
ﬁerului tău de călcat cu abur are ca rezultat
mai puţine pete albe cauzate de calcar şi o
performanţă îndelungată a aburului, cu alte
cuvinte rezultate mai bune de călcare.

Fierul de călcat are greutatea optimă pentru
deplasarea mai uşoară pe orice haină, făcând
călcatul mai simplu şi facilitând poziţionarea
constantă a ﬁerului de călcat pe masă şi
înapoi pe piciorul de sprijinire.

Control automat al aburului

Jetul de abur de până la 150 g al ﬁerului de
călcat îţi permite să îndepărtezi cu uşurinţă
chiar şi cele mai persistente cute.

Controlul automat al aburului te eliberează de
grija selectării cantităţii necesare de abur. Nu
trebuie decât să selectezi temperatura pentru
hainele pe care le calci şi asta este tot.

Sigla Philips Ecologic
Produsele ecologice Philips pot reduce
costurile, consumul de energie şi emisiile de
CO2. Cum? Acestea oferă o îmbunătăţire de
mediu semniﬁcativă în una sau mai multe
domenii focale ecologice Philips – eﬁcienţă
energetică, ambalare, substanţe periculoase,
greutate, reciclare şi casare şi ﬁabilitate pe
viaţă.
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Speciﬁcaţii
Uşor de utilizat
Capacitate rezervor de apă: 300 ml
Lungime cablu de alimentare: 2 m
Anti-picurare
Vârf de precizie pentru abur
Uşă cu deschidere laterală
Nume talpă: SteamGlide Plus

Îndepărtare rapidă a cutelor
Jet de abur continuu: 40 g/min
Alimentare: 2400 W
Jet de abur: 150 g
Mai multe niveluri de setări pentru abur
Jet de abur vertical
Pulverizare cu apă

Eﬁcienţă ecologică
Economie de energie*: 20 %
Gestionarea calcarului
Detartrare şi curăţare: Detartrare cu acţiune
dublă
Depozitarea
Sistem depozitare cablu: Clemă pentru cablu
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