
Fier de călcat cu
abur

Azur Ionic

GC4430

Putere şi precizie
Îndepărtarea cu uşurinţă a cutelor cu Ionic DeepSteam

Pentru a elimina uşor cutele cele mai dificile, acest fier de călcat cu abur Ionic DeepSteam este chiar ceea ce aveţi

nevoie. Cu talpa SteamGlide, vă oferă alunecare excelentă, cu aburi puternici care pătrund adânc în material.

Ionic DeepSteam

Particulele de abur mai mici pătrund mai bine în cutele dificile

Îndepărtează cu uşurinţă cutele

Debit de abur continuu, de până la 40 g/min, pentru o mai bună netezire a cutelor

Jet de abur de 100 g/min pentru îndepărtarea uşoară a celor mai încăpăţânate cute

Alunecare lină

Talpa SteamGlide este talpa premium Philips

Ajunge în zonele greu accesibile

Vârful unic de eliberare a aburului vă oferă abur în zonele greu accesibile

Călcare confortabilă

Cablu mai lung, de 3 m, pentru autonomie maximă



Fier de călcat cu abur GC4430/02

Repere Specificaţii

Ionic DeepSteam

Procesul de ionizare creează particule de abur

mai mici, care pătrund adânc în material.

Aceasta înseamnă că şi cele mai dificile cute

sunt eliminate cu uşurinţă.

Vârf unic de eliberare a aburului

Vârful unic pentru abur combină o orientare

deosebită a vârfului tălpii şi fante pentru aburi

special alungite pentru a ajunge în cele mai

mici şi greu accesibile zone, astfel încât să

obţineţi rezultate uluitoare.

Sistem de oprire automat

Funcţia de oprire automată de siguranţă

opreşte fierul de călcat când este lăsat

nesupravegheat sau când este răsturnat.

Talpă SteamGlide

Talpa SteamGlide este cea mai bună talpă

Philips. are o rezistenţă sporită la zgâriere,

glisează excelent şi este uşor de curăţat.

 

Accesorii

Inclus în pachet: Clemă de prindere a cablului

pentru depozitare uşoară

Călcare confortabilă

Confort suplimentar: Libertate a firului la 360

de grade, Mâner moale

Reglare anticalcar: Sistem anticalcar cu

acţiune dublă

Fără scurgeri: Sistem antipicurare

Sigur de utilizat: Oprire de siguranţă, la

lăsarea fierului de călcat nesupravegheat,

Depăşeşte standardele internaţionale de

testare la şocuri

Utilizare cu apă de la robinet

Capacitate rezervor de apă: 335

Eliminarea cutelor

Jet de abur continuu: Până la 40 gr/min

Ionic DeepSteam: Ionic DeepSteam

ajunge în zone dificile: Vârf unic de eliberare

a

aburului

Pulverizator

Jet de abur: Până la 100 gr/min

Jet de abur vertical

Uşor de utilizat

Încălzire rapidă

Alunecare lină

Talpă: Talpă SteamGlide

Specificaţii tehnice

Frecvenţă: 50-60

Alimentare: 2400

Tensiune: 220 - 240

Greutate şi dimensiuni

Dimensiuni produs: 303 x 120 x 152

Greutate produs: 1,55
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