
 

 

Philips 6000 series
Fier de călcat cu abur

2400 W
Debit abur 40g/min.; jet abur 210g
Rezervor de apă XL de 550 ml
Talpă ceramică

DST6002/30
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er de călcat cu rezervor mare de apă
rul de călcat cu abur Philips seria 6000 are unul dintre cele mai mari rezervoare de apă 
 pe piaţă. Calcă mai mult, fără a-l reumple! Aburul puternic îţi permite să îndepărtezi cu 
urinţă cutele dificile.

Călcat confortabil
• Rezervorul de apă foarte mare, de 550 ml, necesită mai puţine realimentări

Durată mai lungă de viaţă
• Funcţie CalcClean pentru protejarea fierului de formarea calcarului

Îndepărtează cu ușurinţă cutele
• Jet de abur continuu, de până la 40 g/min
• Talpă ceramică pentru a aluneca ușor pe materiale
• Jet de abur de până la 210 g pentru cele mai dificile cute



 Talpă ceramică

Talpa ceramică asigură rezistenţă la zgârieturi, 
alunecând totodată ușor pe materiale.

Debit de abur de până la 40 g/min.

Fierul de călcat Philips cu flux de abur continuu de 
până la 40 g/min îţi oferă cantitatea perfectă de abur 
pentru a îndepărta eficient toate cutele.

Rezervor de apă foarte mare

Călcat comod cu mai puţine realimentări. Rezervorul 
de apă XL de 550 ml îţi permite să calci mai mult timp 
fără a necesita reumplere.

Jet de abur de până la 210 g

Jetul de abur poate fi utilizat pentru abur vertical și 
cutele dificile.

Funcţie CalcClean

Funcţia Calc-Clean îţi permite să îţi cureţi fierul de 
călcat cu abur Philips pentru a îndepărta particulele 
de calcar, prelungind astfel durata de viată a fierului.
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Specificaţii
Gestionarea depunerilor de calcar
• Soluţie de detartrare: Curăţare automată

Specificaţii tehnice
• Dimensiuni ambalaj: 31,5 x 17 x 14 cm
• Greutatea fierului: 1,3 kg
• Dimensiunile produsului: 29,7 x 14,6 x 12,2 cm

Ușor de utilizat
• Capacitate rezervor de apă: 550 ml
• Timp de încălzire: 0,40 min.
• Sistem anti-picurare
• Libertatea cablului (rotire): Libertate a firului la 360 

de grade
• Lungime cablu de alimentare: 2 m

Îndepărtare rapidă și eficientă a cutelor
• Talpă: Ceramică
• Pulverizator
• Abur pe verticală
• Mai multe setări pentru abur

Îndepărtare rapidă a cutelor
• Alimentare: 2400 W
• Jet de abur: 210 g
• Jet de abur continuu: 40 g/min
• Tensiune: 220-240 V
• Mai multe niveluri de setări pentru abur
•
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