
 

 

Philips Azur Ionic
Fier de călcat cu abur

Ionic DeepSteam

GC4730
Îndepărtează cutele cu uşurinţă, de la bumbac la in
Călcare puternică cu Ionic DeepSteam
Eliminaţi chiar şi cele mai încăpăţânate cute cu ajutorul tehnologiei Ionic DeepSteam. Acest puternic fier 

de călcat cu aburi creează particule de abur cu 50% mai mici, care pătrund adânc în ţesăturile greu de 

călcat, cum ar fi bumbacul şi pânza de in. Astfel, puteţi obţine rezultate mai bune, cu mai puţin efort!

Alunecare ușoară pe toate tipurile de materiale
• Echilibrul perfect între alunecare și întindere

Călcare confortabilă
• Cablu mai lung, de 3 m, pentru autonomie maximă

Ajunge în zonele greu accesibile
• Vârful unic de eliberare a aburului vă oferă abur în zonele greu accesibile

Călcare sigură
• Oprire automată de siguranţă atunci când lăsaţi fierul nesupravegheat

Îndepărtare ușoară a cutelor, de la bumbac la in
• Particulele de abur cu 50% mai mici pătrund mai adânc în cele mai dificile cute
• Debit de abur continuu, până la 40 g/min, pt. o mai bună netezire a cutelor
• Jet de abur de până la 170 g/min, pentru cele mai încăpăţânate cute



 Ionic DeepSteam

Procesul de ionizare creează particule de abur mai 
mici, care pătrund adânc în material. Aceasta 
înseamnă că și cele mai dificile cute sunt eliminate cu 
ușurinţă.

SteamGlide PLUS

Pentru a beneficia de cele mai bune rezultate aveţi 
nevoie de o talpă care să deţină echilibrul perfect 
între alunecare și întindere. Acest lucru este oferit 
de SteamGlide PLUS graţie zonei sale de alunecare 
ușoară și a zonei de întindere perfectă.

Jet de abur de până la 170 g/min

Aplicarea jetului de aer va elibera un jet de până la 
170 g/min pentru a îndepărta chiar și cele mai 
încăpăţânate cute.

Sistem de oprire automat

Funcţia de oprire automată de siguranţă oprește 
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, puteţi ajunge cu 
ușurinţă la marginile mesei de călcat și chiar mai 
departe!
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Specificaţii
Accesorii
• Inclus în pachet: Clemă de prindere a cablului 

pentru depozitare ușoară

Călcare confortabilă
• Confort suplimentar: Libertate a firului la 360 de 

grade, Mâner moale
• Reglare anticalcar: Sistem anticalcar cu acţiune 

dublă
• Lungime cablu: 3 m
• Fără scurgeri: Sistem antipicurare
• Sigur de utilizat: Oprire de siguranţă, la lăsarea 

fierului de călcat nesupravegheat, Depășește 
standardele internaţionale de testare la șocuri

• Cu apă de la robinet
• Capacitate rezervor de apă: 335 ml

Eliminarea cutelor
• Jet de abur continuu: Până la 40 gr/min
• Ionic DeepSteam: Ionic DeepSteam
• ajunge în zone dificile: Vârf pt. abur
• Pulverizator
• Jet de abur: Până la 170 gr/min
• Jet de abur vertical

Ușor de utilizat
• Control: Led temperatură gata, Mai multe setări 

pentru abur
• Încălzire rapidă

Alunecare lină
• Talpă: Talpă SteamGlide

Specificaţii tehnice
• Frecvenţă: 50-60
• Alimentare: 2400
• Tensiune: 220 - 240
• Greutate: 1,7 kg
• Capacitate rezervor de apă: 350 ml
•
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