
Fier de călcat cu
abur

Azur

 
Abur 40 g/min.; jet de abur 100
g

Talpă SteamGlide Plus

Oprire automată de siguranţă

2400 Waţi

 
GC4420/02

Putere şi precizie
Fier de călcat cu super jet de abur şi super alunecare

Pentru a călca mai uşor şi mai fin, îți dorești cea mai bună combinaţie de alunecare

lină şi jet puternic de abur. Fierul de călcat cu talpă SteamGlide de la Philips îți

oferă tot ce este mai bun din ambele caracteristici!

Alunecare uşoară pe toate tipurile de materiale

Talpa SteamGlide este talpa premium Philips

Călcare confortabilă

Sistemul anticalcar cu acţiune dublă previne depunerea calcarului

2400 Waţi asigură producerea constantă şi puternică a aburului

Jet de abur de 100 g pentru îndepărtarea facilă a celor mai încăpăţânate cute

Cablu mai lung, de 3 m, pentru autonomie maximă

Îndepărtează cu uşurinţă cutele

Jet de abur continuu, de până la 40 g/min

Ajunge în zonele greu accesibile

Vârful unic de eliberare a aburului îţi oferă abur în zonele greu accesibile

Călcare sigură

Sistemul anti-picurare păstrează hainele nepătate în timpul călcării

Oprire electronică de siguranţă la lăsarea fierului de călcat nesupravegheat
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Repere

Talpă SteamGlide

Talpa SteamGlide este cea mai bună talpă

Philips. Are o rezistenţă sporită la zgâriere,

glisează excelent şi este uşor de curăţat.

2400 W

2400 Waţi asigură producerea constantă şi

puternică a aburului.

Jet de abur de până la 100 g

Jet de abur de până la 100 g pentru

îndepărtarea rapidă a celor mai persistente

cute.

Jet de abur de până la 40 g/min

Fierul de călcat Philips cu flux de abur

continuu de până la 40 g/min îţi oferă

cantitatea perfectă de abur pentru a îndepărta

eficient toate cutele.

Sistem anticalcar cu acţiune dublă

Sistemul anticalcar cu acţiune dublă al fierului

tău de călcat cu abur Philips previne

depunerea calcarului prin pastilele anticalcar şi

funcţia anticalcar uşor de utilizat.

Vârf pt. abur

Vârful unic pentru abur al acestui fier de călcat

de la Philips combină o orientare deosebită a

vârfului tălpii şi fante pentru abur special

alungite pentru a ajunge în cele mai mici şi

greu accesibile zone, astfel încât obţii rezultate

uluitoare.

Sistem anti-picurare

Sistemul anti-picurare al fierului tău de călcat

cu abur Philips îţi permite să calci materiale

delicate la temperaturi scăzute fără a trebui să

îţi faci griji în privinţa petelor provocate de

picături de apă.

Oprire automată

Funcţia de oprire electronică opreşte automat

fierul de călcat când este lăsat nesupravegheat

sau când este răsturnat.

Cablu mai lung, de 3 m

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

călcat de la Philips poţi ajunge cu uşurinţă la

marginile mesei de călcat şi chiar mai departe!
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Specificaţii

Îndepărtarea rapidă şi puternică a cutelor

Talpă: SteamGlide

Debit de abur

Debit de abur continuu: 40 g/min

Jet de abur: 100 g

Abur pe verticală

Mai multe setări pentru abur

Pulverizator

Vârf pt. abur

Alimentare: 2400 W

Uşor de utilizat

Capacitate rezervor de apă: 350 ml

Anti-picurare

Lungime cablu de alimentare: 3 m

Gestionarea depunerilor de calcar

Adecvat pentru apă de la robinet

Soluţie de detartrare: Detartrare cu acţiune

dublă

Specificaţii tehnice

Greutatea fierului: 1,55 kg

Dimensiuni produs: 30,3 x 12 x 15,2 cm

Tensiune: 220 - 240 V
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