
 

Staţie de călcat cu
abur sub presiune

InstantCare

 

120 g/min de abur

Jet de abur de 260 g

ECO

 

GC7541/02

Călcare puternică şi rapidă
Pornire rapidă în 2 min., reumpleţi oricând

Creat pentru a face călcarea mai rapidă de la început până la sfârşit, Philips

InstantCare este gata de utilizare în 2 min. Puterea aburului presurizat grăbeşte

călcarea şi pătrunde în ţesătură pentru a îndepărta cutele.

Călcare puternică şi rapidă

Jet de abur continuu, de până la 120 g/min

Presiune pompă max. 5,2 bari

Jet de abur de până la 260 g

Călcare confortabilă

Talpa SteamGlide este talpa premium Philips

Fier uşor pentru călcare fără efort

3 moduri de oprire automată

Uşor de utilizat

Începi rapid: interval de pornire mai mic de 2 minute

Reumple rezervorul de apă oricând, chiar şi în timpul călcării

Tabletele anticalcar permanente în interior întârzie acumularea calcarului

Economiseşti 30 % din energie şi 40 % din consumul de apă
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Repere

Jet de abur continuu

Cu cât există mai mult abur, cu atât mai rapid

este călcatul. Tehnologia unică dintr-o staţie

de călcat cu abur Philips generează abur

puternic, făcând călcatul mai uşor, mai eficient

şi mai rapid.

Presiune pompă max. 5,2 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.

Talpă SteamGlide

Talpa SteamGlide este cea mai bună talpă

Philips. Are o rezistenţă sporită la zgâriere,

glisează excelent şi este uşor de curăţat.

Greutate redusă

Fierul de călcat cântăreşte doar 1,2 kg, astfel

călcatul este mai uşor şi fără efort.

Tablete anticalcar

Tabletele anticalcar permanente întârzie

formarea acumulărilor de calcar, asigurând o

protecţie mai bună pentru fierul tău de călcat

Pornire rapidă: < 2 minute

Acest fier de călcat este gata de utilizare în

mai puţin de 2 minute.

Setarea ECO

Economiseşti 30 % din energie şi 40 % din

consumul de apă selectând setarea eco.

Setarea eco oferă cel mai eficient mod de a

obţine rezultate de călcat perfecte.

Reumple rezervorul de apă oricând

Rezervorul de apă detaşabil îți permite să îl

reumpli oricând, chiar şi în timpul călcării, fără

a aştepta.

Oprire automată

Fierul se opreşte automat atunci când este

ţinut nemişcat timp de 30 de secunde pe

talpă, pe o latură sau în poziţie verticală timp

de 8 minute.
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Specificaţii

Îndepărtarea rapidă şi puternică a cutelor

Talpă: SteamGlide

Debit de abur

Debit de abur continuu: 120 g/min

Jet de abur: Până la 260 g

Abur pe verticală

Presiune: Până la 5,2 bari

Mai multe setări pentru abur

Vârf pt. abur

Alimentare: 2400 W

Uşor de utilizat

Capacitate rezervor de apă: 1000 ml

Alimentare şi evacuare cu apă: Orificiu de

umplere extra larg

Umplere în orice moment

Timp de încălzire: 2 min.

Oprire automată de siguranţă

Depozitare furtun: Clemă furtun

Lungime cablu de alimentare: 1,8 m

Libertatea cablului (rotire): Libertate a firului

la 180 de grade

Lungime furtun: 1,7 m

Durabilitate

Setarea ECO: 30% reducere energie

Gestionarea depunerilor de calcar

Adecvat pentru apă de la robinet

Soluţie de detartrare: Tablete anticalcar +

clătire

Specificaţii tehnice

Tensiune: 220 - 240 V

Dimensiuni produs: 42,9 x 40 x 20,6 cm

Greutatea fierului: 1,2 kg

Greutatea fierului + bază: 4,5 kg
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