
Staţie de călcat cu
abur

PerfectCare Pure

 
Presiune max. 5,2 bari

Jet de abur de 250 g

Blocare de siguranţă la
transport

Rezervor de apă fix de 1,5 l

 
GC7640/80

Călcat mai rapid şi mai uşor
fără a fi necesară reglarea temperaturii

Calcă-ţi hainele fără a trebui să reglezi temperatura, graţie tehnologiei OptimalTEMP revoluţionare. Un design

mult mai compact şi cu greutate mult mai redusă pentru depozitare mai uşoară. 99% din calcar este eliminat, iar

cartuşele anticalcar Pure Steam îi prelungesc durata de viaţă de 5 ori

Călcare fără grijă, nu este necesară nicio setare de temperatură

Calci de la blugi la mătase fără a fi nevoie de setări de temperatură

Talpa fierbinte poate fi lăsată în siguranţă pe masa de călcat

Călcare puternică şi rapidă

Presiune pompă max. 5 bari

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

Se opreşte automat pentru a garanta siguranţa şi economia de energie

Rezervor de apă de 1,5 l, până la 2 ore de călcare

Economie de energie cu modul ECO

Blochează-ţi fierul de călcat în siguranţă pe staţia de bază

99% calcar eliminat cu cartuşul anticalcar PureSteam

Cea mai compactă şi mai uşoară staţie de călcat cu abur

Cea mai bună talpă de alunecare

Jet de abur de până la 250 g



Staţie de călcat cu abur GC7640/80

Repere

Tehnologie OptimalTEMP

„Acum poţi călca de la blugi la mătase fără a fi

nevoie să setezi temperatura. Garantat fără

arsuri pe toate articolele ce pot fi călcate.

Tehnologie revoluţionară cu 1) Procesorul de

control inteligent şi avansat, care controlează

cu exactitate temperatura tălpii. Nu este nevoie

să reglezi temperatura. 2) Generatorul de abur

compact ProVelocity asigură mai mult abur

pentru o călcare mai rapidă. Permite un design

compact al staţiei de călcat cu abur pentru o

depozitare mai simplă”

Jet de abur de până la 250 g

Jetul de abur poate fi utilizat pentru abur

vertical şi cutele dificile.

Economie de energie

Utilizând modul ECO, ce utilizează o cantitate

redusă de aburi, poţi economisi energie fără a

compromite rezultatele călcării. Pentru călcare

mai rapidă, comută la modul Turbo, care

generează mai mult abur.

Presiune pompă max. 5 bari

Datorită pompei de înaltă presiune instalate în

aparat, acesta transferă apa către fier generând

un abur puternic. Totul este posibil datorită

generatorului de abur ProVelocity, cu abur

puternic şi constant care provine de la talpă şi

nu permite condensul apei.

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.

Blocare de siguranţă la transport

Staţia de călcat cu abur este prevăzută cu

blocare la transport sigură. Poţi bloca fierul de

călcat în siguranţă pe bază, făcându-l mai

sigur, reducând riscul ca oamenii să atingă

talpa fierbinte. De asemenea, poţi transporta

cu uşurinţă staţia de călcat cu abur.

Sprijinire sigură

Tehnologia inovatoare Philips OptimalTEMP

garantează că nu vor exista arsuri pe toate

articolele ce pot fi călcate. În timpul călcării, nu

este nevoie să pui fierul înapoi pe staţia de

bază, este suficient să laşi talpa fierbinte a

fierului de călcat direct pe îmbrăcăminte sau

pe husa din bumbac pentru masa de călcat,

fără accesorii de suport suplimentare. Acesta

nu va deteriora niciun articol de îmbrăcăminte

care poate fi călcat, nici masa. Astfel, călcatul

este mai uşor, cu mai puţin efort al încheieturii

mâinii.

Oprire automată de siguranţă

Funcţia de oprire automată de siguranţă

opreşte automat aparatul dacă nu este utilizat

timp de cinci minute, economisind totodată

energie.

Talpă T-ionicGlide

Cea mai bună talpă de alunecare şi cea mai

rezistentă la zgârieturi, de 5 stele, cu strat

integrat de oxid de titan

Compact şi uşor

Designul compact face ca staţia să fie uşor de

depozitat. Spaţiul nu va mai fi niciodată o

problemă! Având o greutate foarte redusă, este

uşor de transportat. Călcatul se va transforma

într-o activitate mult mai confortabilă.

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.



Staţie de călcat cu abur GC7640/80

Specificaţii

Accesorii

Cartuşe suplimentare anti-calcar

Gestionarea depunerilor de calcar

Memento pentru detartrare

Soluţie de detartrare: Apă demineralizată,

Cartuş anticalcar PureSteam

Adecvat pentru apă de la robinet

Uşor de utilizat

Libertatea cablului (rotire): Libertate a firului

de 180 de grade

Sistem depozitare cablu: Clemă pentru cablu

Timp de încălzire: 2 min.

Lungime furtun: 1,6 m

Depozitare furtun: Compartiment de

depozitare a furtunului

Lungime cablu de alimentare: 1,8 m

Umplere în orice moment

Sigur pentru toate tipurile de materiale: Chiar

şi pentru cele delicate, precum articolele din

mătase

Oprire automată de siguranţă

Soluţie pentru depozitare: Blocare de

siguranţă la transport

Capacitate rezervor de apă: 1500 ml

Alimentare şi evacuare apă: Gură de umplere

foarte mare

Îndepărtarea rapidă şi puternică a cutelor

Debit de abur continuu: 120 g/min

Tehnologie OptimalTEMP

Alimentare: 2400 W

Sprijinire sigură

Talpă: T-ionicGlide

Jet de abur: 250 g

Vârf pt. abur

Mai multe setări pentru abur

Abur pe verticală

Abur Turbo

Presiune: Presiune max. 5,2 bari

Sustenabilitate

Mod economic

Specificaţii tehnice

Tensiune: 220- 240 V

Dimensiunile ambalajului: 40 x 23 x 28 cm

Dimensiuni produs: 35,4 x 19,3 x 22,4 cm

Greutatea fierului: 1,2 kg

Greutatea fierului + bază: (cu 1 cartuş) 3,19 kg

 

© 2019 Koninklijke Philips N.V.

Toate drepturile rezervate.

Specificaţiile pot fi modificate fără

preaviz. Mărcile comerciale sunt

proprietatea Koninklijke Philips N.V.

sau a deţinătorilor lor legali.

Data apariţiei

2019‑09‑20

Versiune: 8.1.1

EAN: 08 71010 37095 65

www.philips.com

http://www.philips.com/

