
Staţie de călcat cu
abur

FastCare Compact

 
Presiune pompă max. 5,2 bari

Jet de abur de până la 220 g

Rezervor de apă fix de 1,3 l

Blocare de siguranţă la
transport

 
GC6730/30

Calcă mai rapid, cu de 2 ori mai mult abur*

Aburul continuu puternic acţionează mai rapid decât în cazul unui fier de călcat cu abur, cu un rezervor de apă

uşor de umplut şi încălzire rapidă. Designul este compact şi uşor pentru a facilita depozitarea.

Rapid şi puternic

Abur puternic pentru cea mai eficientă îndepărtare a cutelor

Recipient pentru detartrare inclus – fără cartuşe, fără costuri suplimentare

Talpă ceramică pentru rezistenţă şi alunecare uşoară

Compact şi convenabil

Uşoară şi compactă pentru a putea fi folosită şi depozitată simplu

Rezervor mare de apă pentru utilizare prelungită

Blocare pentru transport sigur şi uşor

Oprire automată când fierul este lăsat nesupravegheat



Staţie de călcat cu abur GC6730/30

Repere

Abur foarte puternic

Aburul continuu şi puternic pătrunde cu

uşurinţă chiar şi în cel mai gros material.

Cutele persistente dispar datorită jetului de

abur suplimentar pe care îl poţi folosi exact

acolo unde ai nevoie. Acest abur suplimentar

este perfect şi pentru călcatul cu abur pe

verticală, pentru reîmprospătarea hainelor şi a

draperiilor.

Oprire automată de siguranţă

Funcţia de oprire automată opreşte automat

staţia de călcat cu abur dacă nu este utilizată

timp de câteva minute. Astfel se economiseşte

energie şi îţi oferă siguranţă şi linişte.

Blocare de siguranţă la transport

Blochează fierul în siguranţă pe baza staţiei

pentru a-l transporta cu uşurinţă prin casă şi

pentru a reduce riscul de atingere accidentală

a tălpii fierbinţi.

Rezervor de apă de 1,3 l

Rezervorul de apă transparent de 1,3 litri îţi

oferă peste o oră de utilizare continuă. Vezi clar

câtă apă a rămas şi reumple uşor oricând la

robinet, prin uşa de umplere mare.

Detartrare inteligentă

Sistemul nostru integrat de detartrare, Smart

Calc Clean, îţi aminteşte când trebuie să

îndepărtezi calcarul. Acesta include un

recipient pentru a facilita detartrarea. Astfel, nu

sunt necesare cartuşe şi nu ai nici costuri

suplimentare.

Compactă şi convenabilă

Dimensiunea şi greutatea sunt perfecte pentru

depozitare şi se potriveşte comod pe masa de

călcat. Datorită tehnologiei exclusive

ProVelocity, staţiile noastre de călcat cu abur

sunt mai mici şi mai compacte ca niciodată.

Talpă ceramică

Talpa noastră ceramică rezistentă alunecă bine

pe toate materialele. Este neaderentă,

rezistentă la zgârieturi şi uşor de curăţat.
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Specificaţii

Tehnologie

Generator de abur ProVelocity

Îndepărtare rapidă a cutelor

Jet de abur continuu: Până la 110 g/min

Alimentare: 2400 W

Presiune: Presiune pompă max. 5,2 bar

Gata de utilizare: 2 min.

Jet de abur: Până la 220 g

Abur la cerere

Tensiune: 220-240 V

Uşor de utilizat

Performanţa de alunecare a tălpii: 3 stele

Nume talpă: Ceramic

Capacitate rezervor de apă: 1300 ml

Lungime furtun: 1,6 m

Lungime cablu de alimentare: 1,65 m

Gata de utilizare: Indicator luminos, Indicator

sonor

Reumple oricând în timpul utilizării

Oprire automată de siguranţă

Rezistenţa la zgârieturi a tălpii: 3 stele

Poate fi folosită apa de la robinet

Gestionarea calcarului

Decalcifiere şi curăţare: Smart Calc Clean

Notificare pentru decalcifiere: Lumină, Sunet,

fără cartuşe necesare, fără alte costuri

Garanţie

2 ani garanţie internaţională

Depozitare

Blocare de siguranţă la transport: Pentru

transport şi siguranţă

Sistem depozitare cablu: Compartiment de

depozitare a cablului

Depozitare furtun: Compartiment de

depozitare a furtunului

Accesorii incluse

Recipient pentru detartrare

Dimensiune şi greutate

Dimensiunile ambalajului (lxHxL): 25 x 27 x

40 cm

Dimensiunile produsului (lxHxL): 21 x 23 x

35,4 cm

Greutate totală cu ambalaj: 4,1 kg

Greutatea fierului: 1,25 kg

Greutatea fierului + bază: 2,9 kg

Eficienţă ecologică

Ambalaj produs: 100% reciclabil

* Comparativ cu fierul de călcat cu abur Philips PowerLife
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