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Călcare puternică şi fără dificultăţi
Funcţie automată anticalcar unică

Acest sistem de călcare rapid şi puternic rezolvă toate dificultăţile prin funcţia

automată anticalcar. Nu mai este nevoie să curăţaţi sistemul de calcar, acest lucru

se face automat pentru dumneavoastră.Veţi beneficia de o experienţă de călcare

superbă, fără dificultăţi.

Îndepărtarea fără dificultăţi a calcarului

Îndepărtează automat calcarul din sistem

Călcare puternică şi rapidă

Presiune a aburului de până la 5 bari pentru o călcare uşoară

Abur continuu până la 120 g/min pentru îndepărtarea rapidă a cutelor

Jet de abur de până la 170 g/min, pentru cele mai încăpăţânate cute

Talpa SteamGlide este talpa premium Philips

Călcare confortabilă

Fier de călcat cu design ergonomic pentru o călcare confortabilă

Călcare sigură

Sistemul se opreşte automat când fierul este lăsat nesupravegheat

Instalare şi stocare uşoare

Stocare uşoară a cablului, cu o singură atingere - apăsaţi un buton

Fixaţi şi transportaţi fără efort sistemul cu o singură mână
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Repere Specificaţii

Funcţie automată anticalcar

Funcţia automată anticalcar curăţă automat

calcarul din sistemul dumneavoastră de

călcare. Un ciclu de îndepărtare a calcarului de

2 minute este activat automat când este

necesară curăţarea sistemului. Nu trebuie

decât să goliţi recipientul de clătire detaşabil.

Această funcţie vă păstrează sistemul la fel de

puternic ca în ziua în care l-aţi cumpărat.

Talpă SteamGlide

Talpa SteamGlide este cea mai bună talpă

Philips. are o rezistenţă sporită la zgâriere,

glisează excelent şi este uşor de curăţat.

Sistem de oprire automat

Pentru siguranţa dumneavoastră, funcţia de

oprire automată de siguranţă închide sistemul

de călcare atunci când este lăsat

nesupravegheat. Sistemul de călcare este

reactivat prin apăsarea unui buton.

Bobină automată pentru cablu

Datorită bobinei automate pentru cablu, este

suficient să apăsaţi butonul pentru a retrage

automat cablul de alimentare.

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 mişcările repetate provocate de

aşezarea fierului în poziţie verticală.

Accesorii

Inclus în pachet: Suport termorezistent pentru

fier

Călcare confortabilă

Confort suplimentar: Mâner moale

Reglare anticalcar: Funcţie automată

anticalcar

Lungime cablu: 1,8

Fier de călcat cu design ergonomic: Fier de

călcat cu design ergonomic pentru o călcare

confortabilă

Lungime furtun: 1,9

Sigur de utilizat: Oprire de siguranţă, la

lăsarea fierului de călcat nesupravegheat,

Oprire de siguranţă la supraîncălzire

Utilizare cu apă de la robinet

Eliminarea cutelor

Jet de abur continuu: până la 120 gr/min

Abur sub presiune: Până la 5 bari

Jet de abur: Până la 170 gr/min

Jet de abur vertical: Abur vertical continuu

Uşor de utilizat

Control: Indicator pentru golirea rezervorului

de limpezire, Led temperatură gata, Mai multe

setări pentru abur, Indicator rezervor de apă

gol

Uşor de configurat şi de depozitat: Bobină

automată pentru cablu, Dispozitiv de fixare

pentru transport, Păstrare facilă cablu şi furtun

ajunge în zone dificile: Crestătură pentru

nasturi, Vârf unic de eliberare a aburului

Rezervor de apă: Detaşabil

Alunecare lină

Talpă: Talpă SteamGlide

Specificaţii tehnice

Putere fierbător: 1370

Frecvenţă: 50-60

Putere fier de călcat: 800

Durată de pornire: 2

Tensiune: 220 - 240

Greutate şi dimensiuni

Dimensiuni produs: 445 x 245 x 326

Greutate produs: 6,6
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