
Fier de călcat cu
abur sub presiune

PerfectCare Xpress

 
Abur 65 g/min.; jet de abur 200
g

Talpă SteamGlide

Oprire auto sig. + Anticalcar

Sigur pe hainele care se pot
călca

 
GC5060/02

Călcare lipsită de griji, fără setări necesare
Cu generator de abur puternic şi compact în interior

Calcă orice articol de îmbrăcăminte care poate fi călcat, de la mătase la in, bumbac, caşmir...în orice ordine, fără

a fi necesară reglarea. PerfectCare Xpress de la Philips obţine rezultate excelente fără riscul de ardere sau de

creare a luciului pentru toate articolele tale de îmbrăcăminte. Călcat cu adevărat simplu

O singură setare perfectă pentru toate hainele tale

OptimalTemp: Combinaţia perfectă de abur şi temperatură

100% uşor de utilizat, fără reglaje necesare

100% sigur pe toate articolele care pot fi călcate

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

Testat şi aprobat de experţi independenţi în domeniul textilelor

Călcare puternică şi rapidă

Fier de călcat de 2800 W pentru încălzire rapidă şi performanţe puternice

Jet de abur puternic şi constant, de până la 65 g/min

Talpă SteamGlide pentru jet puternic de abur şi alunecare lină

Jet de abur de până la 200 g

Călcare confortabilă

3 moduri de oprire automată de siguranţă

Calcă cu indicatorul de feedback cu lumină inteligentă

Senzorul automat pentru abur activează aburul automat
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Repere

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% 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.

100% rapid

Călcare 100% rapidă, fără sortare necesară.

Calcă-ţi toate hainele eficient cu mai mult

abur.

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.

Talpă SteamGlide

Această talpă proiectată special combină un

înveliş de ceramică de calitate superioară

pentru alunecare facilă pe orice material cu

orificii de aerisire pentru netezirea eficientă a

cutelor.

2800 W pentru încălzire rapidă

Fier de călcat de 2800 W pentru încălzire

rapidă şi performanţe puternice pe toate

articolele tale care pot fi călcate.

Senzor automat pentru abur

Inovatorul senzor automat pentru abur cu

detectarea mişcării activează aburul automat

atunci când deplasaţi fierul pe masa de călcat.

Acest lucru îţi asigură cantitatea adecvată de

abur pentru îndepărtarea eficientă a cutelor,

reducând în acelaşi timp aburul consumat. Util

şi eficient energetic.

Abur constant, de până la 65 g/min

Jet de abur puternic şi constant, de până la 65

g/min pentru îndepărtarea mai eficientă a

cutelor pentru toate articolele

Jet de abur de până la 200 g

Funcţia jet de abur poate fi utilizată pentru

abur vertical şi cutele dificile.

OptimalTemp

O singură setare perfectă pentru toate hainele

tale. Întotdeauna combinaţia perfectă între abur

şi temperatură pentru că: 1) Procesorul de

Control Inteligent Avansat setează combinaţia

perfectă între abur şi temperatură 2) Camera de

abur ciclonic ultra puternic oferă abur puternic

constant pentru toate materialele



Fier de călcat cu abur sub presiune GC5060/02

Specificaţii

Îndepărtarea rapidă şi puternică a cutelor

Talpă: SteamGlide

Tehnologia OptimalTEMP

Debit de abur continuu: 65 g/min

Abur pe verticală

Vârf pt. abur

Alimentare: 2800 W

Jet de abur: 200 g

Călcare confortabilă

Lungime cablu: 2,5 m

Uşor de utilizat

Capacitate rezervor de apă: 320 ml

Anti-picurare

Mâner moale

Oprire automată de siguranţă

Sistem stocare cablu: Clemă pentru cablu

Lungime cablu de alimentare: 2,5 m

Libertatea cablului (rotire): Libertate a firului

la 360 de grade

Sigur pentru toate tipurile de materiale: Chiar

şi pentru cele delicate, precum articolele din

mătase

Gestionarea depunerilor de calcar

Adecvat pentru apă de la robinet

Soluţie de detartrare: Tablete anticalcar +

clătire

Durabilitate

Setarea ECO: Reducere cu 20% a energiei
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