
 

Staţie de călcat cu
abur

PerfectCare Aqua
Silence

 
Presiune de până la 6,2 bari

Jet de abur de 330 g

Blocare de siguranţă la
transport

Rezervor de apă fix de 2,5 l

 

GC8651/10

Călcat ultra rapid şi silenţios
fără a fi necesară reglarea temperaturii

Calcă orice articol de îmbrăcăminte care poate fi călcat, de la mătase la in,

bumbac, caşmir... în orice ordine, fără a fi necesară reglarea. Fierul de călcat

PerfectCare de la Philips oferă rezultate rapide fără riscul de ardere sau de creare a

luciului pentru toate articolele tale de îmbrăcăminte. Călcat cu adevărat simplu.

Călcare fără grijă, nu este necesară nicio setare de temperatură

Tehnologie silenţioasă cu abur: puterea aburului cu sunet minim

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

Detartrează eficient şi uşor aparatul pentru a-i prelungi viaţa

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

Se opreşte automat pentru a garanta siguranţa şi a economisi energie

Gata de utilizare în 2 minute cu reîncărcare nelimitată

Presiune de până la 6,2 bari

Rezervor de apă de 2,5 l, complet vizibil, mare

Cea mai bună talpă de alunecare

Economie de energie cu modul ECO

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

Tehnologie pentru abur silenţios

Calcă fără bătăi de cap având familia alături,

în timp ce te uiţi la televizor, fără a fi

deranjat(ă) de zgomotul aburului. Tehnologia

silenţioasă cu abur oferă un abur foarte

puternic, dar silenţios. Staţia de călcat cu abur

este prevăzută cu filtre silenţioase pentru abur,

pentru a reduce zgomotul produs de acesta, şi

cu o tehnologie de atenuare a zgomotului,

pentru a reduce zgomotul produs de pompa din

bază.

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) Camera de abur

ciclonic puternic, care asigură abur puternic

într-un ritm constant, făcând călcatul mai uşor

şi mai rapid.

Easy De-calc

Performanţă de foarte lungă durată a aburului:

funcţia exclusivă Easy De-Calc de la Philips

asigură modalitatea ideală de a elimina

calcarul şi a extinde durata de viaţă a staţiei

tale de călcat cu abur. Fierul tău de călcat îţi va

reaminti prin lumină şi sunet când trebuie să

efectuezi detartrarea. Numai când aparatul

este rece, pur şi simplu deschide dopul Easy

De-Calc şi colectează apa murdară şi calcarul

într-un recipient.

Economie de energie

Utilizând modul ECO, cu o cantitate redusă de

abur, poţi economisi energie fără a compromite

rezultatele de călcare.

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 opreşte automat

aparatul dacă nu este utilizat timp de cinci

minute, economisind totodată energie.

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.
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Specificaţii

Gestionarea depunerilor de calcar

Memento pentru detartrare

Soluţie de detartrare: Easy De-calc

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: 1,7 m

Depozitare furtun: Compartiment de

depozitare a furtunului

Alarmă nivel redus de apă

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: 2500 ml

Alimentare şi evacuare apă: Gură de umplere

foarte mare

Îndepărtarea rapidă şi puternică a cutelor

Tehnologie OptimalTEMP

Alimentare: 2400 W

Sprijinire sigură

Tehnologie silenţioasă cu abur

Talpă: T-ionicGlide

Jet de abur: 330 g

Vârf pt. abur

Abur pe verticală

Presiune: Presiune de până la 6,2 bari

Sustenabilitate

Mod economic

Specificaţii tehnice

Tensiune: 220 - 240 V

Dimensiuni produs: 36,2 x 27 x 26,3 cm

Greutatea fierului: 1,1 kg

Greutatea fierului + bază: 4,5 kg

* Din categoria staţiilor de călcat cu abur nelimitat sub

presiune
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