
 

 

Philips CompactTouch
Aparat de călcat compact, 
vertical cu abur

1200-1400 W (220-240 V)
3 niveluri de abur
Capac integrat pentru depozitare
Agăţătoare pentru ușă, mănușă

GC430/05
Reîmprospătează-ţi hainele delicate cu abur
Conceput pentru depozitare uşoară
Compact, dar puternic. Noul aparat de călcat vertical cu abur CompactTouch de la Philips 
este conceput special pentru a combina performanţa puternică a aburului şi un design 
extrem de compact, astfel încât să-ţi reîmprospătezi hainele fără a depune efort.

Util. ușoară
• Funcţie de curăţare automată pentru o durată de funcţionare mai lungă
• Rezervor de apă mare pentru utilizări prelungite
• Agăţătoare ușor de utilizat

Depozitare ușoară
• Capac integrat pentru depozitare ușoară

Îndepărtare rapidă a cutelor
• Abur continuu puternic
• 3 niveluri de abur

Reîmprospătează hainele fără spălare sau curăţare uscată
• Îndepărtează mirosurile de ţigară, de mâncare și corporale
• Aburul distruge până la 99,9 % dintre bacterii*



 Abur continuu puternic

Prin duze se transferă abur continuu puternic, 
ce îţi permite să îndepărtezi cutele din numai 
câteva mișcări.

3 niveluri de abur

Setează nivelul de abur dorit pentru rezultate 
optime în funcţie de haine.

Depozitare integrată

Designul integrat compact cu capac oferă 
suficient spaţiu pentru depozitarea tuturor 
componentelor, inclusiv a cablului de 
alimentare și a furtunului în interiorul bazei, 
protejând împotriva prafului și ajutând la 
menţinerea curăţeniei și ordinii casei.

Agăţătoare ușor de utilizat

Agăţătoarea îţi permite să atârni hainele pe o 
ușă în timp ce le calci.

Rezervor de apă mare

Rezervorul de apă de 600 ml creează suficient 
abur pentru a călca 30 de minute.

Curăţare automată

Funcţia de curăţare automată curăţă 
dispozitivul cu abur pentru a îndepărta 
particulele de calcar și reziduurile. Astfel, 
durata de funcţionare este prelungită.

Aburul ucide bacteriile
Aburul fierbinte ucide până la 99,9 % din 
bacteriile de pe haine și ajută la amânarea 
spălării sau a curăţării uscate*.

Îndepărtează mirosurile nedorite
Aburul puternic îndepărtează mirosurile de 
ţigară, de mâncare și corporale.
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Gestionarea depunerilor de calcar
• Adecvat pentru apă de la robinet
• Soluţie de detartrare: Soluţie anticalcar, Curăţare 

automată

Accesorii
• Mănușă pentru mai multă protecţie
• Agăţătoare ușor de utilizat
• Capac integrat

Specificaţii tehnice
• Dimensiuni ambalaj: 41,5 x 23,5 x 15,0 cm
• Tensiune: 220-240 V
• Dimensiunile produsului: 38,2 x 19,8 x 11,1 cm
• Greutate produs: 1.59 kg
• Greutate produs cu ambalaj: 2.14 kg

Ușor de utilizat
• Sigur pentru toate tipurile de materiale: Chiar și 

pentru cele delicate, precum articolele din mătase
• Capacitate rezervor de apă: 600 ml
• Umplere în orice moment
• Timp de încălzire: < 1 min.
• Oprire automată de siguranţă
• Sistem depozitare cablu
• Lungime cablu de alimentare: 1,8 m
• Lungime furtun: 1,6 m

Îndepărtare rapidă și eficientă a cutelor
• Alimentare: 1200-1400 W
• Control debit de abur: 3 setări
• Tehnologie abur la cerere
•
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* * Testat de o agenţie externă pentru tipurile de bacterii Escherichia 
coli 8099, Staphylicoccus aureus ATCC 6538, Canidia albicans 
ATCC 10231 cu un timp de călcare cu abur de 8 minute.
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