
 

 

Philips Travel iron
Fier de călcat de voiaj

Abur 6 g/min.; jet de abur 45 g
Talpă ce nu lipește
800 Waţi

GC650/02
Putere şi precizie

Rezultate profesionale în călătorii!
Acest fier de călcat cu design perfect şi incredibil de compact vă asigură rezultate excelente 
oriunde vă aflaţi. Mulţumită jetului său puternic de abur şi mânerului ergonomic unic, îndepărtarea 
cutelor se realizează la fel de eficient şi uşor ca şi cum aţi folosi fierul dvs. de călcat obişnuit.

Călcat confortabil
• Fierul de călcat poate fi utilizat cu apă de la robinet
• Mâner moale pentru confort de durată în timpul călcării

Instalare și stocare ușoare
• Husă de transport pentru a lua fierul în călătorie

Îndepărtează cu ușurinţă cutele
• Jetul de abur ajută la îndepărtarea ușoară a cutelor dificile
• Jet de abur vertical pentru îndepărtarea cutelor de pe materialele atârnate



 Jet de abur

Jetul de abur ajută la îndepărtarea ușoară a celor mai 
încăpăţânate cute.

Husă de transport

Husă de transport pentru a lua fierul de voiaj oriunde 
doriţi.

Adecvat pentru apă de la robinet

Fierul de călcat poate fi utilizat cu apă de la robinet

Mâner moale

Mânerul moale al acestui fier de călcat Philips 
permite utilizarea confortabilă, chiar și în timpul 
sesiunilor de călcare mai îndelungate.

Jet de abur vertical

Acest fier de călcat Philips are o funcţie de abur 
vertical pentru îndepărtarea cutelor de pe 
materialele atârnate.
GC650/02

Specificaţii
Accesorii
• Husă de transport

Specificaţii tehnice
• Alimentare: 800 W
• Tensiune: 220-240 V

Greutate și dimensiuni
• Greutate produs: 0,72 kg
• Dimensiunile produsului: 17,8 x 8,5 x 8,9

Util. ușoară
• Lungime cablu de alimentare: 1,9 m

Călcat confortabil
• Lungime cablu: 1.9 m

Eliminarea cutelor
• Jet de abur continuu: Până la 6 gr/min
• Jet de abur: Până la 45 gr/min

Îndepărtare rapidă și eficientă a cutelor
• Talpă: Fără lipire
• Abur pe verticală
•
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