Philips Steam&Go
Aparat de călcat vertical cu
aburi portabil

1200 W, până la 22 g/min.
Călcare cu abur orizontală și
verticală
Rezervor de apă detașabil de 70
ml

Soluţia compactă pentru netezire rapidă
Foloseşte-l pe verticală/orizontală pentru rezultate mai bune
Acest aparat de călcat vertical cu aburi portabil este perfect pentru materiale delicate ?i haine dificil de
călcat, cum ar fi cele cu volane, paiete sau pliuri, dar ?i pentru a reîmprospăta jachete, paltoane sau
tapi?eria- garantat fără arsuri. Designul u?or ?i compact permite utilizarea rapidă oriunde ?i oricând.
Descoperă acum o nouă metodă pentru netezirea cutelor!
Netezire rapidă
• Abur vertical și orizontal pentru confort sporit
• Placă de încălzire SmartFlow pentru rezultate mai bune de călcat cu abur*
• Abur continuu automat pentru îndepărtarea ușoară a cutelor
• Perie disponibilă ca accesoriu pentru materialele mai groase

GC360/30

Ușor și sigur de utilizat
• Sigur pe toate materialele care pot fi călcate, garantat fără arsuri
• Nu este nevoie de masă de călcat
• Design compact pentru utilizare comodă, depozitare și călătorii
• Rezervor de apă detașabil pentru umplere ușoară
• Cablu de 2,5 m pentru accesibilitate sporită
Reîmprospătează hainele fără spălare sau curăţare uscată
• Aburul continuu îndepărtează mirosurile și distruge 99,9%* din bacterii

GC360/30

Aparat de călcat vertical cu aburi portabil

1200 W, până la 22 g/min. Călcare cu abur orizontală și verticală, Rezervor de apă detașabil de 70 ml

Repere
Abur vertical și orizontal

Jet de abur continuu

orice articol de îmbrăcăminte, fără risc de
ardere – o soluţie excelentă pentru materialele
delicate, precum mătasea.
Nu este nevoie de masă de călcat

Calcă vertical cu abur pentru netezire rapidă și
pentru a împrospăta hainele pe umeraș, fără o
masă de călcat. Calcă pe orizontală pentru a
obţine rezultate perfecte pe zonele dificil de
călcat, precum manșetele și gulerele. În orice
poziţie, aburul continuu puternic asigură
rezultate excelente.

Pompa electrică furnizează automat abur
continuu pentru îndepărtarea rapidă și ușoară
a cutelor.
Perie

Folosind un fier de călcat cu abur pe articole de
îmbrăcăminte agăţate pe umeraș, nu mai ai
nevoie de o masă de călcat, astfel că
îndepărtarea cutelor este ușoară și fără griji.

Placă de încălzire SmartFlow
Design ergonomic

Graţie tehnologiei SmartFlow, placa de
încălzire se încălzește la o temperatură optimă,
sigură pentru toate materialele și previne
petele umede. Placa cu abur încălzită te ajută să
presezi materialul în timp ce calci pe orizontală
și oferă rezultate mai bune de călcat cu abur*.

Peria disponibilă ca accesoriu deschide fibrele
ţesăturii și permite pătrunderea mai bună a
aburului. Este utilă în special pentru haine mai
groase precum jachete și paltoane. Poate ajuta
totodată la îndepărtarea murdăriei și a
resturilor vărsate.
Sigur pe toate materialele ce pot fi
călcate

Aparatul de călcat portabil cu abur are un
design ergonomic care este ușor, compact și
comod de utilizat. Pur și simplu apasă butonul
declanșator și privește cum cutele dispar.
Rezervor de apă detașabil

Fierul de călcat cu abur poate fi folosit pe toate
materialele și articolele care pot fi călcate.
Placa cu abur poate fi apăsată în siguranţă pe

Rezervorul de apă poate fi detașat pentru
umplere ușoară la robinet.

GC360/30

Aparat de călcat vertical cu aburi portabil

1200 W, până la 22 g/min. Călcare cu abur orizontală și verticală, Rezervor de apă detașabil de 70 ml

Specificaţii
Accesorii incluse

• Perie
• Mănușă pentru mai multă protecţie

• Jet de abur continuu: Până la 22 g/min
• Tensiune: 220-240 V
• Gata de utilizare: < 1 de minute

Util. ușoară

Dimensiune și greutate

• Sigur pe toate materialele ce pot fi călcate: Chiar și
pe cele delicate, precum articolele din mătase
• Capacitate rezervor de apă: 70 ml
• Rezervor de apă detașabil
• Reumple oricând în timpul utilizării
• Lungime cablu de alimentare: 2,5 m
• Gata de utilizare: Indicator luminos

Eliminare rapidă a cutelor
• Alimentare: 1200 W

• Dimensiunile ambalajului (lxHxL): 38 x 12,8 x
15 cm

Eficienţă verde

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

Garanţie

• 2 ani garanţie internaţională
•
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* În comparaţie cu Philips Steam&Go GC310 și GC320; fără placă de
încălzire SmartFlow.
* Testat de o agenţie externă pentru tipurile de bacterii Escherichia
coli 8099, Staphylicoccus aureus ATCC 6538 și Canidia albicans
ATCC 10231 cu un timp de călcare cu abur de 1 minut.

