
 

Fier de călcat cu abur cu
tehnologie OptimalTEMP

Azur Elite

 
3000 W

Abur continuu de 65 g/min.

Jet de abur de 260 g

Talpă SteamGlide Plus

 

GC5034/20

Cel mai inteligent şi mai puternic fier de călcat al

nostru

Garantat fără arsuri, cu eliberare inteligentă a aburului

Fier de călcat puternic şi inteligent pentru rezultate perfecte mai rapid. Calcă orice

material, de la blugi la mătase, fără risc de arsuri datorită tehnologiei

OptimalTEMP. Modul de abur avansat DynamiQ îţi asigură cantitatea perfectă de

abur puternic atunci când ai nevoie*.

Călcat inteligent pentru confort maxim

Tehnologie OptimalTEMP: garantat fără arsuri, fără reglaje

Moduri de abur convenabile: DynamiQ, MAX. ECO şi OPRIT

Mod DynamiQ: eliberare inteligentă a aburului pentru rezultate perfecte

Călcat mai rapid şi mai uşor

3000 W pentru încălzire rapidă şi performanţe deosebite

Cu pompa de abur Turbo, în ţesătură pătrunde cu până la 50% mai mult abur*

Debit de abur de până la 65 g/min pentru îndepărtarea mai rapidă a cutelor

Jetul de abur de până la 260 g îndepărtează rapid cutele persistente

Călcare confortabilă

Decalcifiere Quick Calc Release în 15 s pentru performanţe de durată ale aburului

Talpă SteamGlide Plus pentru alunecare optimă

Oprire automată când fierul este lăsat nesupravegheat



Fier de călcat cu abur cu tehnologie OptimalTEMP GC5034/20

Repere

Tehnologie OptimalTEMP

Datorită tehnologiei OptimalTEMP, garantăm

că acest fier de călcat nu va produce arsuri pe

niciun material care poate fi călcat. Poţi călca

în siguranţă orice, de la blugi la mătase, de la

lenjerie de pat la caşmir, în orice ordine, fără a

aştepta reglarea temperaturii sau a sorta

hainele în prealabil. Fiarele de călcat Philips

cu tehnologie OptimalTEMP îţi permit să calci

haine mai uşor şi mai rapid şi au fost testate

de experţi independenţi în domeniul textilelor.

Moduri de abur convenabile

Alege din mai multe moduri de abur. Modul

DynamiQ furnizează automat cantitatea

perfectă de abur atunci când ai nevoie, modul

Max. netezeşte rapid cutele persistente cu abur

continuu puternic, modul ECO cu abur minim

constant economiseşte până la 20 % din

energie, iar modul OPRIT îţi permite să opreşti

aburul.

Mod de abur DynamiQ

DynamiQ, cel mai avansat senzor de mişcare

folosit la fiarele de călcat cu abur, ştie exact

cum se mişcă fierul şi când nu este în uz.

Modul de abur DynamiQ eliberează automat

cantitatea perfectă de abur atunci când ai

nevoie, pentru haine călcate mai rapid. Aburul

este eliberat automat când fierul de călcat se

mişcă şi se opreşte când laşi fierul deoparte,

pentru confort maxim şi călcat fără efort.

3000 W pentru încălzire rapidă

Asigură încălzire rapidă şi performanţe

puternice pentru a termina rapid călcatul

Putere turbo a aburului

Pompa noastră de abur Turbo integrată

produce abur continuu cu până la 50 % mai

puternic, pentru cute care dispar şi mai rapid.

Talpă SteamGlide Plus

Talpa SteamGlide Plus – cu strat avansat de

titan şi înveliş cu 6 straturi – furnizează

performanţe optime de alunecare pe orice

material. Antiaderentă, rezistentă la zgârieturi

şi uşor de curăţat.

Jet de abur continuu, de până la 65 g/min.

Graţie debitului de abur puternic şi constant, în

ţesătură pătrunde cu până la 50% mai mult

abur pentru netezirea mai rapidă a cutelor.

Jet de abur de până la 260 g

Pătrunde mai adânc în ţesătură pentru a

îndepărta uşor cutele persistente.

Decalcifiere Quick Calc Release în 15 secunde

Generarea îmbunătăţită a aburului asigură

sfărâmarea uşoară a calcarului şi colectarea

unei cantităţi până la de 5 ori mai mari* în

recipientul de calcar. Cu Quick Calc Release,

recipientul poate fi detaşat uşor şi golit în mai

puţin de 15 secunde pentru performanţă de

durată în fiecare zi.
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Specificaţii

Îndepărtare rapidă a cutelor

Jet de abur continuu: 65 g/min

Alimentare: 3000 W

Jet de abur: 260 g

Jet de abur vertical

Uşor de utilizat

Nume talpă: SteamGlide Plus

Capacitate rezervor de apă: 350 ml

Suport de sprijin extrem de stabil

Lungime cablu de alimentare: 2,5 m

Sistem anti-picurare

Orificiu de umplere foarte mare

Oprire automată

Gestionarea calcarului

Decalcifiere şi curăţare: Decalcifiere rapidă

Dimensiune şi greutate

Dimensiunile produsului (lxHxL): 33,3 x 17,5 x

13,5 cm

Garanţie

2 ani garanţie internaţională

Eficienţă ecologică

Mod economic

Manual de utilizare: 100 % hârtie reciclată

* Pe toate materialele ce pot fi călcate

* Comparativ cu GC4910
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