
 

 

Philips Azur
Fier de călcat cu abur

Abur continuu de 50 g/min.
Jet de abur de 240 g
Talpă SteamGlide Advanced

GC4564/20
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u sistemul nostru îmbunătăţit de decalcifiere QuickCalc Release

aţie designului nostru inovator, particulele de calcar se descompun uşor şi sunt 
lectate automat în recipientul detaşabil de calcar. Calcarul poate fi îndepărtat uşor prin 
ălare în mai puţin de 15 secunde, oferind rezultate excelente în timp.

Călcare mai rapidă și performanţă puternică
• Jetul de abur de până la 240 g îndepărtează rapid cutele persistente
• 2600 W pentru încălzire rapidă și performanţe deosebite
• Debit de abur continuu, de până la 50 g/min, pentru o îndepărtare optimă a cutelor

Călcat confortabil
• Oprire automată de siguranţă la lăsarea fierului de călcat nesupravegheat
• Sistem de decalcifiere QuickCalc Release pentru o curăţare ușoară a fierului tău de călcat

Alunecare ușoară pe toate tipurile de materiale
• Talpă SteamGlide Advanced pentru alunecare lină pe orice material

Călcat ușor
• Sistemul antipicurare păstrează hainele nepătate în timpul călcării
• Reumplere mai rară datorită rezervorului de apă foarte mare, de 300 ml



 Jet de abur de până la 240 g

Pătrunde mai adânc în ţesătură pentru a 
îndepărta ușor cutele persistente.

2600 W pentru încălzire rapidă

Asigură încălzire rapidă și performanţe 
puternice pentru a termina rapid călcatul

Debit de abur de până la 50 g/min

Debitul de abur continuu de până la 50 g/min îţi 
oferă cantitatea perfectă de abur pentru a 
îndepărta eficient toate cutele.

Decalcifiere rapidă

Sistem de decalcifiere QuickCalc Release 
pentru o curăţare ușoară a fierului tău de călcat 
și o performanţă de lungă durată a aburului

Oprire automată de siguranţă

Fierul de călcat se oprește automat când nu îl 
mai folosești. În poziţie verticală, se va opri 
automat după 8 minute. În poziţie orizontală, 
se va opri după 30 de secunde dacă rămâne 
nemișcat.

Sistem antipicurare

Sistemul nostru antipicurare previne scurgerile 
pentru a evita petele provocate de picături de 

apă și a călca cu încredere la orice 
temperatură.

Rezervor de apă de 300 ml

Sunt necesare mai puţine reumpleri datorită 
rezervorului de apă mare, de 300 ml. Astfel, 
poţi călca mai multe haine odată.

Talpă SteamGlide Advanced

Talpa exclusivă SteamGlide Advanced – cu 
strat avansat de titan și înveliș avansat – 
furnizează performanţe optime de alunecare 
pe orice material. Antiaderentă, rezistentă la 
zgârieturi și ușor de curăţat.
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Repere
Fier de călcat cu abur
Abur continuu de 50 g/min. Jet de abur de 240 g, Talpă SteamGlide Advanced
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Ușor de utilizat
• Performanţa de alunecare a tălpii: 4 stele
• Nume talpă: SteamGlide Advanced
• Poate fi folosită apa de la robinet
• Lungime cablu de alimentare: 2 m
• Sistem anti-picurare
• Rezistenţa la zgârieturi a tălpii: 4 stele
• Oprire automată

Garanţie
• 2 ani garanţie internaţională

Îndepărtare rapidă a cutelor
• Alimentare: 2600 W
• Jet de abur: 240 g
• Jet de abur continuu: 50 g/min
• Tensiune: 240 V

• Jet de abur vertical
• Pulverizare cu apă

Eficienţă ecologică
• Ambalaj produs: 100% reciclabil
• Manual de utilizare: hârtie reciclată 100%

Gestionarea calcarului
• Decalcifiere și curăţare: Decalcifiere rapidă

Dimensiune și greutate
• Greutatea fierului: 1,552 kg
• Dimensiunile ambalajului (lxHxL): 

13,7x16,7x33,2 cm
• Dimensiunile produsului (lxHxL): 

12,88x15,33x31,95 cm
• Greutate totală cu ambalaj: 1,791 kg
• Greutatea fierului + bază: 1,569 kg
•
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Specificaţii
Fier de călcat cu abur
Abur continuu de 50 g/min. Jet de abur de 240 g, Talpă SteamGlide Advanced
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