
 

Fier de călcat cu
abur

PerfectCare Azur

 
Abur 50 g/min.; jet de abur 190
g

Aparat de curăţat scame

Oprire auto sig. + Anticalcar

Sigur pe hainele care se pot
călca

 

GC4914/27

Călcare lipsită de griji, fără setări necesare

Perfecţiunea călcatului

Calcă orice articole ce se pot călca din mătase, lână, bumbac, caşmir, în orice

ordine fără să reglezi temperatura. PerfectCare Azur oferă rezultate perfecte fără

riscul de ardere sau de creare a luciului.

Călcare confortabilă

Calcă cu indicatorul de feedback cu lumină inteligentă

Vârf Quattro Precision pentru un acces uşor în zone dificile

T-ionicGlide: cea mai bună talpă de 5 stele

Fierul se opreşte automat atunci când este lăsat nesupravegheat

Aparat de curăţat scame pentru îndepărtarea scamelor de pe toate tipurile de articole

O singură setare perfectă pentru toate hainele tale

100% uşor de utilizat, fără reglaje necesare

100% sigur pe toate articolele care pot fi călcate

Testat şi aprobat de experţi independenţi în domeniul textilelor

100% rapid pe toate materialele, nu există un fier mai rapid

Tehnologia OptimalTemp: combinaţia perfectă de temperatură

Călcare puternică şi rapidă

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

Debit de abur continuu, de până la 50 g/min, pentru o mai bună îndepărtare a cutelor



Fier de călcat cu abur GC4914/27

Repere

Tehnologia OptimalTemp

Cea mai recentă inovaţie în domeniul

călcatului pentru a furniza combinaţia perfectă

de abur şi temperatură. Este concepută pentru

a-ţi asigura un proces de călcare rapid,

rezultate excelente pe cutele dificile, fără a fi

necesară nicio setare şi fiind sigur pe toate

materialele ce pot fi călcate. Combinaţia

perfectă între abur şi temperatură deoarece: 1)

Procesorul pentru control inteligent setează

temperatura corectă 2) Tehnologia HeatFlow

permite un echilibru uniform de abur şi

temperatură.

100% sigur

100% sigur pe toate tipurile de materiale, chiar

şi pe cele mai delicate precum mătasea,

caşmirul, lâna, poliesterul. Institute de testare

independente au utilizat PerfectCare pe cele

mai sensibile articole care pot fi călcate şi au

confirmat rezultate de călcare excelente.

100% rapid

Călcare 100% rapidă, fără sortare necesară.

Calcă-ţi toate hainele eficient cu mai mult

abur.

100% uşor de utilizat

100% uşor de utilizat, fără reglaje necesare.

Acum poţi călca toate articolele care pot fi

călcate unul după altul, fără a fi nevoie să

aştepţi sau să reglezi selectorul de

temperatură.

Testat şi aprobat:

Acest fier de călcat este testat şi aprobat,

pentru performanţa sa de călcare excelentă, de

institute independente de experţi în domeniul

textilelor, cum ar fi DWI, IWTO, Woolmark.

Programul Woolmark Apparel Care ajută

consumatorii să identifice produsele de calitate

destinate îngrijirii rufelor, aprobate de

compania Woolmark în vederea utilizării cu

produse din lână. Philips, cu tehnologia sa

exclusivă OptimalTEMP, este până în prezent

singura marcă ce poate fi certificată cu

standardul de aur de la Woolmark. Poţi avea

încredere că produsele de îngrijire a rufelor

aprobate de Woolmark sunt ideale pentru orice

articol din lână.

2600 W pentru încălzire rapidă

Fier de călcat de 2600 W pentru încălzire

rapidă şi performanţe puternice pe toate

articolele care pot fi călcate.

Jet de abur de până la 190 g

Funcţia jet de abur poate fi utilizată pentru

abur vertical şi cutele dificile.

Jet de abur de până la 50 g/min

Fluxul de abur continuu de până la 50 g/min

îţi oferă cantitatea perfectă de abur pentru a

îndepărta eficient toate cutele.

Logo-ul 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

Îndepărtarea rapidă şi puternică a cutelor

Talpă: T-ionicGlide

Tehnologia OptimalTEMP

Debit de abur continuu: Până la 50 bari g/min

Jet de abur: 190 g

Pulverizator

Alimentare: 2600 W

Uşor de utilizat

Capacitate rezervor de apă: 350 ml

Anti-picurare

Oprire automată de siguranţă

Sistem stocare cablu: Clemă pentru cablu

Lungime cablu de alimentare: 2,5 m

Libertatea cablului (rotire): Libertate a firului

la 180 de grade

Umplere rapidă şi uşoară

Durabilitate

Economie de energie: 10% reducere energie

Gestionarea depunerilor de calcar

Adecvat pentru apă de la robinet

Soluţie de detartrare: Detartrare cu acţiune

dublă

Specificaţii tehnice

Greutatea fierului: 1,75 kg

Accesorii

Aparat de curăţat scame

Călcare confortabilă

Lungime cablu: 2,5 m
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