
Staţie de călcat cu
abur sub presiune

 

Setarea ECO

Jet de abur de 150 g

Blocare la transport

 

GC6540 Dublează-ţi viteza de călcare utilizând abur sub

presiune

Staţie de călcat cu abur puternică şi compactă

Beneficiază de avantajele unui fier de călcat compact şi portabil de la Philips şi

dublează-ţi viteza de lucru, cu ajutorul jetului de abur sub presiune.

Călcare puternică şi rapidă

Presiune a aburului de până la 4 bari pentru o călcare uşoară

Jet abur constant, până la 110 g/min pt. îndepărtarea rapidă a cutelor

Jet de abur vertical pentru îndepărtarea cutelor de pe materialele atârnate

Jet de abur de 150 g pentru îndepărtarea facilă a celor mai încăpăţânate cute

Călcare confortabilă

Talpa SteamGlide este talpa premium Philips

Uşor de utilizat

Blochează-ţi fierul de călcat în siguranţă pe staţia de bază

Setări variabile pt. abur pentru toate articolele de îmbrăcăminte

Instalare şi stocare uşoare

Economisiţi energie

Economiseşti 20% din energie şi 40% din consumul de apă



Staţie de călcat cu abur sub presiune GC6540/02

Repere Specificaţii

Presiune abur de până la 4 bari

Dublează-ţi viteza de călcare cu jet de abur

sub presiune. Aburul sub presiune pătrunde

adânc în materiale, făcând călcatul rapid şi

uşor, chiar şi pe materiale dificile.

Jet de abur de până la 150 g

Jetul de abur de 150 g al fierului de călcat îţi

permite să îndepărtezi cu uşurinţă chiar şi cele

mai persistente cute.

Blocare de siguranţă la transport

Staţia de călcat cu abur este prevăzută cu

blocare la transport sigură. Poţi bloca fierul de

călcat în siguranţă pe bază, făcându-l mai

sigur, reducând riscul ca oamenii să atingă

talpa fierbinte. De asemenea, poţi transporta

cu uşurinţă staţia de călcat cu abur.

Jet abur constant, până la 110 g/min

Jet de abur constant, de până la 110 g/min,

ajută la îndepărtarea eficientă a tuturor cutelor.

Îndepărtarea rapidă şi puternică a cutelor

Talpă: SteamGlide

Debit de abur

Debit de abur continuu: 110 g/min

Jet de abur: 150 g

Abur pe verticală

Presiune: Până la 4

Mai multe setări pentru abur

Vârf pt. abur

Alimentare: 1980 - 2350 W

Uşor de utilizat

Capacitate rezervor de apă: 800 ml

Timp de încălzire: 6 minut

Soluţie de depozitare: Blocare la transport

Depozitare furtun: Compartiment de

depozitare a furtunului

Lungime cablu de alimentare: 1,8 m

Lungime furtun: 1,7 m

Durabilitate

Economie de energie: Reducere cu 20% a

energiei

Gestionarea depunerilor de calcar

Adecvat pentru apă de la robinet

Soluţie de detartrare: Easy rinsing

Specificaţii tehnice

Tensiune: 220 - 240 V

Dimensiuni produs: 31,9 x 19,9 x 16,6 cm

Greutatea fierului: 1,2 kg

Greutatea fierului + bază: 4 kg

Sigla 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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