
Sistemski likalnik

FastCare Compact

 
Največ 5,2 bara tlaka

Do 220-gramski dodaten izpust
pare

Fiksna 1,3-litrska posoda za
vodo

Zaklep za prenašanje

 
GC6730/30

Hitrejše likanje z 2-krat več pare*

Zmogljiv in neprekinjen izpust pare deluje hitreje kot parni likalnik, ponaša pa se tudi s posodo za vodo s

preprostim dolivanjem vode in hitrim segrevanjem. Kompakten in lahek za enostavno shranjevanje.

Hiter in zmogljiv

Učinkovit izpust pare za izjemno glajenje gub

Posoda za odstranjevanje vodnega kamna je priložena – brez kartuš, brez dodatnih stroškov

Keramična likalna plošča za trpežnost in gladko drsenje

Kompakten in priročen

Lahek in kompakten za enostavno uporabo in shranjevanje

Velika posoda za vodo za dolgo uporabo

Zaklep za prenašanje omogoča varno in enostavno premikanje.

Samodejni izklop pri nenadzorovanem likalniku



Sistemski likalnik GC6730/30

Značilnosti

Izjemno močan izpust pare

Močan in neprekinjen izpust pare je z lahkoto

kos tudi najdebelejšim tkaninam. Dodatni

izpust pare lahko usmerite natanko tja, kjer ga

potrebujete, in tako enostavno odstranite tudi

najtrdovratnejše gube. Dodaten izpust pare je

odličen za navpično likanje s paro za osvežitev

oblek in zaves.

Samodejni izklop

Funkcija samodejnega varnostnega izklopa

samodejno izklopi sistemski likalnik, če ga ne

uporabljate nekaj minut. To omogoča

varčevanje z energijo in poskrbi, da ste lahko

popolnoma mirni.

Varnostni zaklep za prenašanje

Likalnik zanesljivo pritrdite na osnovno enoto

za enostavno prenašanje po hiši in za zaščito

pred nenamernim dotikom vroče likalne plošče.

1,3-litrska posoda za vodo

Prozorna 1,3-litrska posoda za vodo omogoča

več kot 1 uro neprekinjene uporabe. Vedno

boste vedeli, koliko vode je še ostalo, skozi

velika polnilna vratca pa lahko enostavno

kadar koli dolijete vodo iz pipe.

Pametno odstranjevanje vodnega kamna

Naš vgrajeni sistem za odstranjevanje vodnega

kamna Smart Calc Clean vas opozori, ko je čas

za odstranjevanje vodnega kamna. Vključuje

posodo za preprosto odstranjevanje vodnega

kamna. To je stroškovno učinkovita rešitev, saj

ne potrebujete kartuš.

Kompakten in priročen

Lahka in kompaktna zasnova omogoča

enostavno shranjevanje, likalnik pa se bo lepo

prilegal vaši likalni deski. Zaradi vrhunske

tehnologije ProVelocity so naši sistemski

likalniki manjši in kompaktnejši.

Keramična likalna plošča

Naša trpežna likalna plošča gladko drsi po

vseh vrstah oblačil. Ima površino proti

sprijemanju, je odporna proti praskam in

enostavna za čiščenje.



Sistemski likalnik GC6730/30

Specifikacije

Tehnologija

Parni mehanizem ProVelocity

Hitro glajenje gub

Neprekinjena para: Do 110 g/min

Napajanje: 2400 W

Tlak: Črpalka z največ 5,2 bara

Pripravljeno za uporabo: 2 min

Dodaten izpust pare: Do 220 g

Para na zahtevo

Napetost: 220–240 V

Enostavna uporaba

Drsenje likalne plošče: 3 zvezdice

Ime likalne plošče: Keramika

Prostornina zbiralnika za vodo: 1300 ml

Dolžina cevi: 1,6 m

Dolžina napajalnega kabla: 1,65 m

Pripravljeno za uporabo: Indikator, Indikator

zvoka

Dolijte kadarkoli med uporabo

Samodejni varnostni izklop

Odpornost likalne plošče proti praskam:

3 zvezdice

Primerno za vodo iz pipe

Preprečevanje vodnega kamna

Odstranjevanje vodnega kamna in čiščenje:

Smart Calc Clean

Opomnik za odstranjevanje vodnega kamna:

Lučka, Zvok, brez kartuš, brez dodatnih stroškov

Garancija

2-letna mednarodna garancija

Shranjevanje

Zaklep za prenašanje: Za prenašanje in

varnost

Shranjevanje kabla: Prostor za shranjevanje

kabla

Shranjevanje cevi: Prostor za shranjevanje cevi

Priloženi pribor

Posoda za odstranjevanje vodnega kamna

Velikost in teža

Dimenzije embalaže (Š x V x D): 25 x 27 x

40 cm

Dimenzije izdelka (Š x V x D): 21 x 23 x

35,4 cm

Skupna teža z embalažo: 4,1 kg

Teža likalnika: 1,25 kg

Teža likalnika in podstavka: 2,9 kg

Zelena učinkovitost

Embalaža izdelka: Možnost 100 % recikliranja

* V primerjavi s parnim likalnikom Philips PowerLife
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