Staţie de călcat cu
abur
FastCare
Presiune pompă max. 5,5 bari
Jet de abur de 250 g
Blocare la transport
Rezervor de apă detaşabil de
2,2 l

GC7715/80

Călcare rapidă şi comodă
Cu rezervor de apă detaşabil
Rezervorul de apă de dimensiuni mari pentru reumplere uşoară, jetul puternic de
abur şi talpa ceramică SteamGlide te vor ajuta să reduci semniﬁcativ timpul de
călcat, în timp ce funcţia de blocare pentru transport şi funcţia Smart CalcClean
asigură confort în timpul călcatului.
Confort maxim
Rezervor de apă detaşabil XL de 2,2 l, ideal pentru familii
Blocare la transport pentru transport uşor şi sigur
Reumple cu apă de la robinet oricând
Tehnologie silenţioasă cu abur pentru călcat silenţios în timp ce te uiţi la televizor
Sistem de detartrare inteligent cu memento sonor şi luminos
Se opreşte automat pentru a garanta siguranţa şi a economisi energie
Călcare rapidă
Presiune pompă max. 5,5 bari
Gata de utilizare în 2 minute cu reîncărcare nelimitată
Alunecare lină şi uşoară cu talpa ceramică SteamGlide
Jet de abur continuu
Jet de abur de până la 250 g
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Repere
Rezervor de apă detaşabil de 2,2 l

Călcat silenţios

hainelor, ceea ce face călcatul mai rapid şi mai
bun. Puterea aburului poate ﬁ reglată pentru a
corespunde nevoilor tale.
Gata de utilizare în 2 minute

Rezervorul de apă de dimensiuni mari pentru
reumplere uşoară, jetul puternic de abur şi
talpa ceramică SteamGlide te vor ajuta să
reduci semniﬁcativ timpul de călcat, în timp ce
funcţia de blocare pentru transport şi funcţia
Smart CalcClean asigură confort în timpul
călcatului.

Să te uiţi la televizor sau să asculţi muzică în
timp ce calci? Această staţie de călcat cu abur
funcţionează la un nivel de zgomot scăzut,
pentru o experienţă de călcat cu atât mai
plăcută.
Smart Calc Clean

Blocare la transport sigură

Staţia de călcat cu abur este prevăzută cu
blocare la transport sigură. Poţi bloca ﬁerul de
călcat pe bază, reducând riscul ca oamenii să
atingă talpa ﬁerbinte. De asemenea, poţi
transporta cu uşurinţă staţia de călcat cu abur.
Reumple cu apă de la robinet oricând

Aburul este gata de utilizare în 2 min şi
rezervorul poate ﬁ reumplut oricând în timpul
călcării.
Talpă ceramică SteamGlide

Sistemul de detartrare inteligent este o funcţie
de curăţare menită să protejeze staţia de călcat
cu abur. Pentru a asigura funcţionarea corectă
a aburului şi o durată de funcţionare
îndelungată şi pentru a împiedica apariţia
petelor albe, staţia de călcat cu abur îţi
aminteşte să efectuezi procesul de detartrare.
Pentru a-ţi ﬁ mai uşor, foloseşte recipientul
special furnizat împreună cu staţia.

Talpa ceramică SteamGlide combină
alunecarea corespunzătoare şi rezistenţa la
zgârieturi, pentru a contribui la un călcat uşor
Jet de abur continuu

Presiune pompă max. 5,5 bari

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.

Cu cât este mai mult abur, cu atât mai repede
vei călca. Aburul generat este atât de puternic
şi de consistent, încât ajunge până în interiorul

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.
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Speciﬁcaţii
Uşor de utilizat
Timp de încălzire: 2 min.
Lungime cablu de alimentare: 1,6 m
Oprire automată de siguranţă
Capacitate rezervor de apă: 2200 ml
Rezervor de apă detaşabil
Pregătit pentru utilizare: Indicator de sunet
Reumple oricând în timpul utilizării
Nume talpă: SteamGlide ceramic
Poate ﬁ folosită apa de la robinet

Îndepărtare rapidă a cutelor
Jet de abur continuu: 120 g/min
Alimentare: 2400 W
Presiune: 5,5
Jet de abur: 250 g
Abur la cerere
Tensiune: 220-240 V
Eﬁcienţă ecologică
Manual de utilizare: 100 % hârtie reciclată
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Garanţie
2 ani garanţie internaţională
Depozitare
Blocare la transport: Pentru transport şi
siguranţă
Depozitare furtun: Compartiment de
depozitare a furtunului
Tehnologie
Generator de abur ProVelocity

