
Staţie de călcat cu
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SpeedCare

 
Presiune pompă max. 4,2 bar

Rezervor de apă fix de 1,2 l

 
GC6615/20

Călcare mai rapidă cu de

2 ori mai mult abur**

Staţia de călcat cu abur SpeedCare de la Philips furnizează mai mult abur decât un

fier de călcat cu abur, ajutându-te să calci mai rapid. Utilizând staţia de călcat cu

abur SpeedCare de la Philips, timpul de călcare este redus putând astfel să te

bucuri de mai mult timp petrecut cu familia.

Călcare puternică şi rapidă

Presiune pompă max. 4,2 bari

Poate fi utilizat cu apă de la robinet, reumple oricând în timpul călcatului

Jet de abur de până la 120 g

Gata de utilizare în 2 minute cu reîncărcare nelimitată

Vârf cu precizie triplă, pentru control şi vizibilitate optime

Acoperire talpă împotriva lipirii

Sistem de detartrare inteligent cu memento pentru detartrare cu sunet şi lumină

Rezervor de apă de 1,2 l şi umplere în orice moment în timpul călcării

Dimensiuni compacte şi greutate redusă pentru depozitare uşoară



Staţie de călcat cu abur GC6615/20

Repere

Abur pregătit în 2 minute

Aburul este gata de utilizare în 2 min şi

rezervorul poate fi reumplut oricând în timpul

călcării.

Rezervor de apă de 1,2 l

Staţia de călcat cu abur SpeedCare are un

rezervor de apă de 1,2 L pentru a-ţi permite să

calci peste 1 oră şi pentru a te ajuta să reduci

frecvenţa de realimentare pentru mai multe

haine. Tehnologia îţi permite şi să realimentezi

rezervorul de apă în timpul călcării fără a fi

necesară răcirea aparatului timp de 2 ore

înainte de realimentare.

Vârf cu precizie triplă

Vârful acestui fier de călcat Philips este precis

în 3 moduri: are un vârf ascuţit, un canal pentru

nasturi şi un design precis al capătului. Vârful

cu triplă precizie îţi permite accesul chiar şi în

cele mai dificile porţiuni, de ex., în jurul

nasturilor sau între cute.

Talpă antiaderentă

Talpa fierului tău de călcat cu abur Philips este

acoperită cu un strat special care nu lipeşte,

pentru alunecare uşoară pe toate materialele.

Dimensiuni compacte şi greutate redusă

Mulţumită tehnologiei revoluţionare

ProVelocity, am făcut staţia noastră de călcat

cu abur mai compactă ca înainte. Staţia de

călcat cu abur compactă se potriveşte cu

uşurinţă pe masa de călcat, ceea ce face

călcatul mai confortabil. În plus, staţia ta de

călcat cu abur ocupă mai puţin spaţiu de

depozitare.

Sistem de detartrare inteligent

Sistemul de detartrare inteligent este o funcţie

de detartrare şi curăţare integrată pentru

protejarea staţiei tale de călcat cu abur. După

fiecare perioadă de aproximativ 10 ore de

călcat, sunetul şi lumina staţiei tale de călcat

cu abur îţi vor aminti să efectuezi procesul de

detartrare. Recipientul pentru detartrare îţi va

oferi comoditate în timpul procesului de

detartrare, prin simpla aşezare a fierului pe

recipient fără a trebui să-l ţii în mână pentru a-

ţi solicita încheietura. După procesul de

curăţare, toată apa murdară este colectată în

recipient, iar staţia ta de călcat cu abur este

gata de utilizare din nou.

Presiune pompă max. 4,2 bari

Cu cât este mai mult abur, cu atât mai repede

vei călca. Aburul generat este atât de puternic

şi consistent încât ajunge până în interiorul

hainelor, ceea ce face călcatul mai rapid şi mai

bun. Puterea aburului poate fi reglată pentru a

corespunde nevoilor tale.

Reumple cu apă de la robinet oricând

Staţia ta de călcat cu abur este concepută

pentru a utiliza apă de la robinet. În timpul

călcatului, atunci când nu mai este apă în

rezervor, poţi reumple rezervorul cu uşurinţă

fără să aştepţi sau să opreşti aparatul.

Jet de abur de până la 120 g

Funcţia jet de abur poate fi utilizată pentru

abur vertical şi cutele dificile.



Staţie de călcat cu abur GC6615/20

Specificaţii

Gestionarea depunerilor de calcar

Adecvat pentru apă de la robinet

Soluţie de detartrare: Smart Calc Clean

Memento pentru detartrare

Este recomandată apa filtrată

Uşor de utilizat

Capacitate rezervor de apă: 1200 ml

Alimentare şi evacuare cu apă: Gură de

umplere foarte mare

Umplere în orice moment

Timp de încălzire: 2 min.

Depozitare furtun: Compartiment de

depozitare a furtunului

Libertatea cablului (rotire): Libertate a firului

la 180 de grade

Lungime furtun: 1,6 m

Lungime cablu de alimentare: 1,8 m

Îndepărtarea rapidă şi puternică a cutelor

Abur pe verticală

Presiune: Presiune pompă max. 4,2 bar

Alimentare: 2400 W

Debit de abur continuu: 95 g/min

Jet de abur: 120 g

Greutate şi dimensiuni

Dimensiunile ambalajului (lxHxL): 26,4 x 30,3

x 40,4 cm

Dimensiunile produsului (lxHxL): 19,8 x 21,7 x

34,6 cm

Greutatea fierului: 1,1 kg

Greutatea fierului + bază: 2,6 kg

Service

Garanţie internaţională 2 ani

* Comparat cu fierul de călcat cu abur Philips EasySpeed
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