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Blocare la transport

Oprire automată
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Călcare lipsită de griji, fără setări necesare
Rezervor de apă detaşabil pentru umplere uşoară

Călcaţi orice articol de îmbrăcăminte care poate fi călcat, de la mătase la in, bumbac, caşmir... în orice ordine,

fără a fi necesară reglarea. PerfectCare obţine rezultate excelente fără riscul de ardere sau de creare a luciului

pentru toate articolele dvs. de îmbrăcăminte. Călcatul este acum cu adevărat simplu.

O singură setare perfectă pentru toate hainele

OptimalTemp: Combinația perfectă de abur și temperatură

100% uşor de utilizat, fără reglaje necesare

100% sigur pe toate articolele care pot fi călcate

100% rapid pe toate materialele, nu există altul mai rapid

Testat şi aprobat de experţi independenţi în domeniul textilelor

Călcare puternică şi rapidă

Gata de utilizare în 2 minute cu reîncărcare nelimitată

Presiune abur de până la 6 bari

Abur continuu de până la 120 g/min şi jet de abur de 340 g

Easy De-Calc, sistem anticalcar eficient și fără dificultăţi

Fixați fierul în siguranță și transportați aparatul cu ușurință

Noua talpă SteamGlide este talpa premium Philips

Aparatul se opreşte automat atunci când este lăsat nesupravegheat

Rezervor de apă detaşabil, de 1,5 litri, pentru până la 2 ore de călcare
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Repere

Tehnologia OptimalTemp

Tehnologia OptimalTemp de la generatorul de

abur sub presiune PerfectCare oferă

întotdeauna o setare perfectă pentru toate

hainele dvs. datorită: 1) Compartimentului

pentru abur Cylonic 2) Procesorului de control

inteligent şi avansat

100% uşor de utilizat

100% uşor de utilizat, fără reglaje necesare.

Acum puteţi călca toate articolele care pot fi

călcate unul după altul, fără a fi nevoie să

aşteptaţi sau să reglaţi selectorul de

temperatură.

100% sigur

100% sigur pe toate materialele delicate

(mătase, caşmir, lână, poliester...), garantat.

Anumite institute de testare independente au

utilizat PerfectCare pentru cele mai sensibile

articole care pot fi călcate şi au confirmat

rezultate de călcare excelente.

100% rapid

100% rapid pe cele mai dificile materiale, nu

există altul mai rapid de la început până la

final.

Testat şi aprobat de experţi:

Testat şi aprobat de institute de experţi

independenţi în domeniul textilelor

Abur pregătit în 2 minute

Aburul este pregătit la nivel maxim în 2 minute

şi puteţi completa oricând nivelul apei

Fixați fierul în siguranță

Fixați fierul dvs. de călcat cu abur Philips în

siguranță şi transportaţi generatorul de abur

sub presiune cu uşurinţă.

Până la 6,5 bari

Aburul sub presiune pătrunde adânc în

materiale, făcând călcatul rapid şi uşor, chiar

pe materiale dificile.

Abur de 120 g/min şi jet de 340 g

Debit de abur continuu, de până la 120 g/min,

şi jet de abur de până la 340 g: graţie cantităţii

mai mici de apă pompate în fierbător de

fiecare dată. Pentru îndepărtarea perfectă şi

rapidă a cutelor;

Easy De-Calc

Easy De-Calc, sistem anticalcar eficient și fără

dificultăţi pentru extinderea duratei de viaţă a

generatorului dvs. de abur.

Talpă nouă SteamGlide

Noua talpă SteamGlide este cea mai bună

talpă Philips. Are o rezistenţă sporită la

zgâriere, glisează excelent şi este uşor de

curăţat.

Oprire automată de siguranţă

Funcţia de oprire automată de siguranţă

opreşte automat aparatul dacă nu este utilizat

timp de 10 minute, pentru a economisi energie.

Rezervor de apă detaşabil, 6,5 bari

Rezervor de apă detaşabil, de 1,5 litri, pentru

până la 2 ore de călcare, fără realimentare.
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Specificaţii

Îndepărtarea rapidă şi puternică a cutelor

Talpă: SteamGlide

OptimalTemp

Debit de abur continuu

Debit de abur continuu: 120 g/min

Jet de abur: 340 g

Jet de abur vertical

Presiune abur: Până la 6,5 bari bar

Vârf pt. abur

Alimentare: 2400 W

Uşor de utilizat

Capacitate rezervor de apă: 1500 ml

Alimentare şi evacuare cu apă: Rezervor de

apă detaşabil, Orificiu de umplere extra larg

Umpleţi în orice moment

Timp de încălzire: 2 minut

Oprire automată de siguranţă

Soluţie de depozitare: Blocare la transport

Depozitare furtun: Compartiment de

depozitare a furtunului

Sistem stocare cablu: Compartiment de

depozitare a cablului

Lungime cablu de alimentare: 1,8 m

Libertatea cablului (rotire): Libertate a firului

la 180 de grade

Lungime furtun: 1,7 m

Sigur pentru toate tipurile de materiale: Chiar

şi pentru cele delicate, precum articolele din

mătase

Gestionarea depunerilor de calcar

Adecvat pentru apă de la robinet

Soluţie de detartrare: Easy De-calc

Memento pentru detartrare

Specificaţii tehnice

Greutatea fierului: 1,2 kg

Greutatea fierului + bază: 5 kg

Dimensiunile ambalajului: 30,5 x 33,5 x

49,1 cm

Dimensiuni produs: 28,3 x 26,3 x 42,4 cm

Durabilitate

Setarea ECO: 40% reducere energie

 

© 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 2019‑03‑16

Versiune: 5.0.1

www.philips.com

http://www.philips.com/

