
 

Staţie de călcat cu
abur

PerfectCare Elite
Plus

 
Jet de abur de până la 520 g

Rezervor de apă detaşabil de
1,8 l

Tehnologie OptimalTEMP

Abur automat inteligent

 

GC9660/30
Cel mai rapid şi puternic fier de călcat* e acum

mai inteligent

Cu abur automat inteligent

PerfectCare Elite Plus este cea mai puternică şi mai rapidă staţie de călcat cu abur,

cu un fier de călcat ultrauşor şi abur automat inteligent pentru confort maxim. Nu

este necesară reglarea temperaturii, garantat fără arsuri.

Nu necesită nicio setare de temperatură, garantat fără arsuri

Tehnologie OptimalTEMP, nu necesită setarea temperaturii

Garantat fără arsuri

Călcat rapid cu abur puternic şi continuu

Abur puternic pentru cea mai eficientă îndepărtare a cutelor

Abur automat inteligent pentru călcat mai rapid şi mai uşor

Sistem uşor şi eficient de decalcifiere pentru performanţă de durată

Talpă T-ionicGlide, alunecare excelentă şi durabilitate superioară

Economiseşte energie cu modul ECO

Cea mai bună experienţă de călcare

Fier uşor şi comod de manevrat

Blocare pentru transport sigur şi uşor

Oprire automată când fierul este lăsat nesupravegheat

Recipient mare de apă, detaşabil pentru reumplere uşoară



Staţie de călcat cu abur GC9660/30

Repere

Nu este necesară nicio setare de temperatură

Calcă orice material, de la blugi la mătase,

fără a regla temperatura. Datorită tehnologiei

OptimalTEMP, nu sunt necesare butoane sau

reglaje. Aşa că nu mai este nevoie să sortezi

rufele în prealabil sau să aştepţi ca fierul să se

încălzească şi să se răcească. Eşti pregătit să

calci orice material, oricând.

Garantat fără arsuri

Graţie tehnologiei OptimalTEMP, garantăm că

acest fier de călcat nu va produce arsuri pe

niciun material care poate fi călcat. Poţi să îl

laşi pe haine sau pe masa de călcat. Garantat

fără arsuri.

Abur foarte puternic

Aburul continuu şi puternic pătrunde cu

uşurinţă chiar şi în cel mai gros material.

Cutele persistente dispar datorită jetului de

abur suplimentar pe care îl poţi folosi exact

acolo unde ai nevoie. Acest abur suplimentar

este perfect şi pentru călcatul cu abur pe

verticală, pentru reîmprospătarea hainelor şi a

draperiilor.

Abur automat inteligent

Senzorul nostru inteligent DynamiQ ştie exact

când şi cum se mişcă fierul de călcat,

asigurându-ţi abur puternic atunci când ai cea

mai mare nevoie – pentru călcat mai uşor şi

rezultate mai rapide.

fier de călcat uşor

Fierul este incredibil de uşor şi comod de

manevrat, alunecând uşor şi reducând

solicitarea asupra încheieturii mâinii. Datorită

greutăţii minime, poate fi folosit uşor şi eficient

şi pentru călcarea verticală a perdelelor şi a

hainelor de pe umeraş.

Talpă T-ionicGlide

T-ionicGlide este cea mai bună talpă pe care

am creat-o pentru performanţă optimă de

alunecare şi rezistenţă maximă la zgâriere.

Baza sa din oţel inoxidabil este de două ori

mai dură decât bazele obişnuite din aluminiu,

iar învelişul nostru patentat cu 6 straturi şi strat

avansat de titan alunecă fără efort pentru cele

mai rapide rezultate.

Easy De-Calc Plus

Detartrarea regulată îţi protejează fierul, îi

prelungeşte durata de viaţă şi asigură cele mai

bune performanţe ale aburului. Sistemul Easy

De-Calc Plus colectează calcarul continuu, iar

un indicator luminos şi un semnal sonor te

anunţă când recipientul trebuie golit. Scoate

doar dopul şi goleşte apa şi particulele de

calcar.

Oprire automată sigură şi uşoară

Funcţia de oprire automată opreşte automat

staţia de călcat cu abur dacă nu este utilizată

timp de câteva minute. Astfel se economiseşte

energie şi îţi oferă siguranţă şi linişte.

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

Tehnologie

Senzor automat pentru abur

Camera de abur ciclonic

Pentru toate materialele care pot fi călcate

Fără arsuri

Nu este necesară nicio setare de temperatură

Tehnologie OptimalTEMP

Procesor Smart Control

DynamiQ

Îndepărtare rapidă a cutelor

Jet de abur continuu: Până la 155 g/min

Alimentare: Max. 2700 W

Presiune: Max. 7,5 bari

Gata de utilizare: 2 min.

Jet de abur: Până la 520 g

Abur la cerere

Jet de abur vertical

Tensiune: 220-240 V

Uşor de utilizat

Sigură pe toate materialele ce pot fi călcate:

Chiar şi pe cele delicate, precum articolele din

mătase

Performanţa de alunecare a tălpii: 5 stele

Nume talpă: T-ionicGlide

Capacitate rezervor de apă: 1800 ml

Rezervor de apă detaşabil

Lungime furtun: 1,7 m

Alertă pentru nivel scăzut al apei

Lungime cablu de alimentare: 1,8 m

Vârf de precizie pentru abur

Gata de utilizare: Indicator sonor

Reumple oricând în timpul utilizării

Oprire automată de siguranţă

Rezistenţa la zgârieturi a tălpii: 5 stele

Poate fi folosită apa de la robinet

Gestionarea calcarului

Decalcifiere şi curăţare: Easy De-calc Plus

Notificare pentru decalcifiere: Lumină

Depozitare

Blocare de siguranţă la transport: Pentru

transport şi siguranţă

Depozitare furtun: Compartiment de

depozitare a furtunului

Dimensiune şi greutate

Dimensiunile ambalajului (lxHxL): 31 x 35 x

51 cm

Dimensiunile produsului (lxHxL): 23,3 x 28,5 x

45,3 cm

Greutate totală cu ambalaj: 7,3 kg

Greutatea fierului: 0,8 kg

Greutatea fierului + bază: 5,1 kg

Garanţie

2 ani garanţie internaţională

Eficienţă ecologică

Mod economic

Economie de energie*: 50 %

Ambalaj produs: 100% reciclabil

Manual de utilizare: 100 % hârtie reciclată

* debit de abur (norma IEC60311) comparativ cu cele mai

bine vândute 10 staţii de călcat cu abur; testat în aprilie

2017.
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