Staţie de călcat cu
abur
PerfectCare Viva
Presiune pompă max. 6 bar
Jet de abur de până la 340 g
Rezervor de apă de 2 l
Design compact
GC7057/20

Calcă mai rapid, cu de 2 ori mai mult abur*
nu este necesară nicio setare de temperatură
Staţia de călcat cu abur de la Philips oferă o experienţă de călcat mai rapidă şi mai uşoară. Calcă-ţi hainele fără a
trebui să reglezi temperatura, datorită tehnologiei revoluţionare OptimalTEMP.
Nu necesită nicio setare de temperatură, garantat fără arsuri
Calcă de la blugi la mătase, fără să modiﬁci setarea de temperatură
Talpa ﬁerbinte poate ﬁ lăsată în siguranţă pe masa de călcat
Testat şi aprobat de experţi independenţi în domeniul textilelor
Călcat rapid cu abur puternic şi continuu
Abur puternic pentru cea mai eﬁcientă îndepărtare a cutelor
Sistem încorporat pentru curăţare uşoară, pentru performanţă de lungă durată
Cea mai bună alunecare, de la Philips, cu rezistenţă sporită la zgârieturi
Economiseşte energie cu modul ECO
Tehnologie compactă
Uşor şi compact pentru depozitare uşoară
Rezervor de apă mare pentru utilizare continuă prelungită
Blocare de transport sigură
Oprire automată, pentru a garanta siguranţa şi economia de energie
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Repere
Abur de foarte mare putere

siguranţa pe care ţi-o oferă în timpul călcării,
înseamnă şi că poţi lăsa talpa ﬁerbinte a
ﬁerului direct pe masa de călcat din bumbac,
fără a o deteriora deloc. Acest lucru contribuie
la reducerea disconfortului încheieturilor
mâinilor, deoarece nu va trebui să ridici la fel
de des ﬁerul de călcat de pe baza acestuia.

Pentru a porni procesul, nu trebuie decât să
aşezi aparatul de călcat pe recipientul de
detartrare şi de curăţare inteligentă. Apa
murdară şi depunerile de calcar sunt colectate
în aproximativ 2 minute, iar la sfârşit staţia de
călcat cu abur va emite un semnal sonor,
indicând că utilizarea poate ﬁ reluată.

Rezervor de apă de 2 l

Uşor şi compact

Rezervorul de apă are o capacitate foarte
ridicată de 2 l, oferindu-ţi confortul unei
utilizări continue de 2 ore, fără a ﬁ necesar să
adaugi apă. Este totodată transparent, oferind
vizibilitate de 360° asupra rezervorului pentru a
vedea uşor cantitatea de apă rămasă şi a
continua să calci eﬁcient cu abur. Când trebuie
adăugată apă, staţia de călcat cu abur dispune
de un oriﬁciu mare de umplere, care îţi permite
să umpli rezervorul cu apă de la robinet sau
folosind o cană ori sticlă în orice moment în
timpul călcatului.

Datorită tehnologiei revoluţionare ProVelocity,
am putut crea o staţie de călcat cu abur mai
compactă ca oricând. Dimensiunea mai mică
se potriveşte perfect pe masa de călcat pentru
utilizare comodă, iar transportul este mult mai
uşor. În plus, staţia de călcat cu abur va
necesita un spaţiu de depozitare mai mic.

Poţi beneﬁcia de călcat ultra-rapid datorită
tehnologiei revoluţionare. Aburul puternic şi
continuu elimină chiar şi cele mai rezistente
cute, iar materialele mai groase sunt călcate
simplu şi rapid. În plus, dacă este necesar, este
disponibil şi un jet de abur suplimentar, perfect
pentru călcat vertical sau pentru cutele diﬁcil
de îndepărtat.
Tehnologie OptimalTEMP

Cu tehnologia OptimalTEMP, nu vei mai irosi
timpul schimbând setările de temperatură,
aşteptând reglarea temperaturii sau sortând în
prealabil articolele vestimentare. Poţi călca
materiale de la blugi la mătase, garantat fără
arsuri, mulţumită combinaţiei perfecte dintre
temperatură şi aburul puternic continuu.

Detartrare inteligentă
Philips Green Logo
Produsele Philips Green pot reduce costurile,
consumul de energie şi emisiile de CO2. Cum?
Acestea oferă o îmbunătăţire semniﬁcativă a
mediului în unul sau mai multe domenii de
interes Philips Green – eﬁcienţă energetică,
ambalare, substanţe periculoase, greutate,
reciclare şi casare şi ﬁabilitate pe viaţă.

Sprijinire sigură

Tehnologia inovatoare OptimalTEMP
garantează că nu vor exista arsuri pe niciunul
dintre articolele care pot ﬁ călcate. Pe lângă

Detartrarea periodică îţi protejează ﬁerul de
călcat şi menţine performanţa aburului.
Sistemul inteligent de detartrare şi curăţare
este o funcţie integrată de detartrare şi curăţare
care prelungeşte durata de viaţă a staţiei de
călcat cu abur. Prin intermediul semnalelor
luminoase şi sonore, aparatul de călcat îţi va
reaminti de necesitatea curăţării şi a detartrării.
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Speciﬁcaţii
Tehnologie
Pentru toate materialele care pot ﬁ călcate
Fără arsuri
Nu este necesară nicio setare de temperatură
Tehnologie OptimalTEMP
Generator de abur ProVelocity
Procesor Smart Control
Îndepărtare rapidă a cutelor
Jet de abur continuu: până la 120 g/min
Alimentare: 2400 W
Presiune: Presiune pompă max. 6 bari
Gata de utilizare: 2 min.
Jet de abur: până la 340 g
Abur la cerere
Mai multe niveluri de setări pentru abur
Jet de abur vertical
Tensiune: 220 - 240 V
Uşor de utilizat
Sigur pe toate materialele ce pot ﬁ călcate:
Chiar şi pe cele delicate, precum articolele din
mătase

Performanţa de glisare a tălpii: 5 stele
Nume talpă: SteamGlide Plus
Libertatea cablului (rotire): Libertate a ﬁrului
la 360 de grade
Lungime furtun: 1,6 m
Lungime cablu de alimentare: 1,8 m
Gata de utilizare: Indicator luminos, Indicator
de sunet
Reumple oricând în timpul utilizării
Oprire automată de siguranţă
Rezistenţa la zgârieturi a tălpii: 4 stele
Poate ﬁ folosită apa de la robinet
Timp de încălzire: 2 min.
Gură de umplere foarte mare

Dimensiuni şi greutate
Dimensiunile ambalajului (lxHxL): 42,7 x 23,8
x 33,5 cm
Dimensiunile produsului (lxHxL): 32,2 x 19,4 x
23,6 cm
Greutatea ﬁerului: 1,2 kg
Greutatea ﬁerului + bază: 4,1 kg

Gestionarea calcarului
Decalciﬁere şi curăţare: Smart Calc Clean
Memento pentru decalciﬁere: Lumină, Sunet,
Da, fără cartuşe necesare, fără alte costuri
Accesorii incluse
Recipient pentru detartrare
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Depozitare
Blocare la transport: Pentru transport şi
siguranţă
Sistem depozitare cablu: Velcro ﬁx
Depozitare furtun: Compartiment de
depozitare a furtunului

* Comparat cu ﬁerul de călcat cu abur Philips EasySpeed

