
 

 

Philips 8500 series
Sistem de călcare sub 
presiune

1,6 l

GC8520
Rezultate fantastice, efort minim

Niciun compromis.
Puternic, dar surprinzător de confortabil, acest fier de călcat produce flux de abur 
continuu de înaltă presiune. Rezervorul de apă detaşabil este mare şi poate fi reumplut 
oricând şi oriunde, făcând călcarea rapidă şi facilă.

Călcare puternică și rapidă
• Jet de abur de până la 200 g pentru îndepărtarea cutelor persistente
• Presiune a aburului de până la 5 bari pentru o călcare ușoară
• Jet de abur continuu, de până la 120 g/min

Călcare confortabilă
• Fier de călcat ergonomic și ușor de 1,2 kg
• Talpa SteamGlide este talpa premium Philips

Ușor de utilizat
• Rezervor de apă detașabil de 1,6 l

Economisiţi energie
• Economisiţi 20% din energie și 40% din consumul de apă

Îndepărtarea fără dificultăţi a calcarului
• Tabletele anticalcar permanente în interior întârzie acumularea calcarului
• Clătire ușoară fără accesorii



 Jet de abur continuu până la 120 g/m

Jet de abur continuu, de până la 120 g/min, 
datorită cantităţilor mici de apă pompate 
succesiv în boiler. Pentru îndepărtarea rapidă și 
perfectă a cutelor.

Clătire ușoară
Pentru a îmbunătăţi durata de viaţă a fierului 
dvs. de călcat, vă recomandăm să clătiţi 
interiorul bazei acestuia. Acest lucru este ușor 
accesibil cu butonul de clătire ușoară. Nu aveţi 
nevoie de niciun accesoriu pentru a vă clăti 
fierul de călcat.

Fier de călcat ergonomic

Designul ergonomic al fierului permite o 
călcare confortabilă, prin reducerea efortului 
depus de încheietura mâinii. Mânerul înclinat în 
sus asigură o poziţie naturală reducând efortul 
în timpul călcării. Designul fierului de călcat 
previne mișcările repetate provocate de 
așezarea fierului în poziţie verticală. Fierul de 
călcat este ușor (1,2 kg) pentru o experienţă de 
călcare ușoară și confortabilă.

Jet de abur de până la 200 g

Jetul de abur vă permite să îndepărtaţi cu 
ușurinţă chiar și cele mai încăpăţânate cute.

Până la 5 bari

Dublaţi-vă viteza de călcare cu abur sub 
presiune. Aburul sub presiune pătrunde adânc 
în materiale, făcând călcatul rapid și ușor, chiar 
și pe materiale dificile.

Rezervor de apă detașabil de 1,6 l

Capacitatea mare a rezervorului de apă vă 
permite să călcaţi cu abur fără a trebui să 
reumpleţi. Rezervorul poate cuprinde o 
cantitate mare de apă, astfel încât puteţi călca 
până la 3 ore neîntrerupt. Fiind detașabil, puteţi 

reumple ușor rezervorul oricând. Vă oferă 
abur continuu, puternic.

Talpă SteamGlide

Talpa SteamGlide este cea mai bună talpă 
Philips. Are o rezistenţă sporită la zgâriere, 
glisează excelent și este ușor de curăţat.

Tablete anticalcar

Tabletele anticalcar permanente întârzie 
formarea acumulărilor de calcar, asigurând o 
protecţie mai bună pentru fierul dvs. de călcat

Funcţie Eco
Economisiţi 20% din energie și 40% din 
consumul de apă prin selectarea setării eco. 
Setarea eco oferă cel mai eficient mod de a 
obţine rezultate de călcare perfecte.
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Îndepărtarea rapidă și puternică a 
cutelor
• Talpă: SteamGlide
• Debit de abur continuu
• Debit de abur continuu: 120 g/min
• Jet de abur: 200 g
• Jet de abur vertical
• Presiune abur: Până la 5 bar
• Mai multe setări pentru abur
• Vârf pt. abur
• Alimentare: 2200 W

Ușor de utilizat
• Capacitate rezervor de apă: 1600 ml
• Alimentare și evacuare cu apă: Rezervor de apă 

detașabil
• Umpleţi în orice moment
• Timp de încălzire: 2 minut
• Soluţie de depozitare: Blocare la transport

• Depozitare furtun: Clemă furtun
• Lungime cablu de alimentare: 1,8 m
• Libertatea cablului (rotire): Libertate a firului la 180 

de grade
• Lungime furtun: 1,9 m

Durabilitate
• Economisire automată a energiei: Reducere cu 20% 

a energiei

Gestionarea depunerilor de calcar
• Adecvat pentru apă de la robinet
• Soluţie de detartrare: Tablete anticalcar + clătire
• Memento pentru detartrare

Specificaţii tehnice
• Tensiune: 220 - 240 V
• Greutatea fierului: 1,2 kg
• Greutatea fierului + bază: 5,2 kg
•
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