
Fier de călcat cu
abur

Azur FreeMotion

 
Abur 40 g/min.; jet de abur 180
g

2600 W

Talpă T-ionicGlide

Blocare la transport

 
GC4595/40

Abur puternic, călcat fără cablu
Alunecare ultra rapidă cu T-ionicGlide

Fierul de călcat cu abur Azur FreeMotion combină acţiunea aburului cu libertatea deplină de a călca orice haină

oriunde pe masa de călcat. Baza de încărcare cu blocare la transport şi feedback luminos îţi încarcă fierul în

câteva secunde.

Pornire mai rapidă

Fier de călcat de 2600 W pentru încălzire rapidă şi performanţe puternice

Călcare fără fir pentru a preveni cutele accidentale cauzate de cablu

Feedback cu Lumină inteligentă

Călcare mai rapidă

Jet de abur de până la 180 g

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

T-ionicGlide: cea mai bună talpă de 5 stele

Depozitare mai rapidă

Blochează şi transportă fierul pentru depozitare stabilă după călcare

Sistem de rulare a cablului pentru depozitare uşoară



Fier de călcat cu abur GC4595/40

Repere

2600 W pentru încălzire rapidă

Fier de călcat de 2600 W pentru încălzire

rapidă şi performanţe puternice pe toate

articolele care pot fi călcate.

Blocare la transport

Stocare sigură pe bază după călcare. Cablul

poate fi înfăşurat în jurul corpului bazei, astfel

ca aparatul să poată fi depozitat cu uşurinţă.

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.

Călcare fără fir

Fără fir pentru libertatea maximă de călcare pe

masă. Mişcă-te pe masă, calcă în orice

direcţie. Cablul nu îţi va bloca niciodată

mişcările, trecând dintr-o parte pe alta peste

hainele tale.

Stocare uşoară

Cablul poate fi înfăşurat în jurul suportului de

sprijin, pentru ca aparatul să fie uşor de

depozitat.

Feedback cu Lumină inteligentă

Feedback-ul cu Lumină inteligentă indică

starea călcării în orice moment. Albastru: gata

de călcat, Galben: (re)încărcare necesară

Jet de abur de până la 180 g

Funcţia jet de abur poate fi utilizată pentru

abur vertical şi cutele dificile.

Talpă T-ionicGlide

T-ionicGlide este cea mai bună talpă de

alunecare şi cea mai rezistentă la zgârieturi, de

5 stele, cu strat integrat de oxid de titan.

 



Fier de călcat cu abur GC4595/40

Specificaţii

Gestionarea depunerilor de calcar

Soluţie de detartrare: Detartrare cu acţiune

dublă

Adecvat pentru apă de la robinet

Uşor de utilizat

Anti-picurare

Umplere în orice moment

Oprire automată de siguranţă

Mâner moale

Soluţie de depozitare: Blocare la transport

Capacitate rezervor de apă: 300 ml

Alimentare şi evacuare cu apă: Uşă cu

deschidere laterală

Îndepărtarea rapidă şi puternică a cutelor

Debit de abur continuu: 40 g/min

Alimentare: 2600 W

Talpă: T-ionicGlide

Pulverizator

Jet de abur: 180 g

Mai multe setări pentru abur

Abur pe verticală

Durabilitate

Manual de utilizare: 100% hârtie reciclată

Greutate şi dimensiuni

Greutatea fierului: 1,5 kg
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