
 

 

Philips PerfectCare 6000 
Series
Staţie de călcat cu abur

Abur puternic
Garantat fără arsuri*
Rezervor de apă detașabil de 1,8 l
Compact
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U
Se
ac
de
ltra rapid. Extrem de compact.
ria PerfectCare 6000 este concepută pentru a oferi cea mai bună performanţă a aburului, 
um într-un design compact, complet reînnoit. Calcă mai rapid, fără a compromite spaţiul de 
pozitare. Garantat fără arsuri* datorită tehnologiei OptimalTEMP.

Effortless ironing with great results
• Tehnologie OptimalTEMP, garantat fără arsuri

Performanţe deosebite
• Talpă SteamGlide Advanced, pentru alunecare și durabilitate optime
• Abur puternic pentru îndepărtarea cutelor
• Easy De-Calc pentru a prelungi durata de viaţă a fierului

Extra convenience to use
• Oprire automată când fierul este lăsat nesupravegheat
• Rezervor de apă, de 1,8 l, detașabil pentru reumplere ușoară
• Ușoară și compactă pentru a putea fi folosită și depozitată simplu
• Blocare de siguranţă pentru transport sigur și ușor



 OptimalTEMP:

Cu tehnologia OptimalTEMP, obţii rezultate 
extraordinare cu o setare de temperatură 
ideală. Garantăm că această staţie de călcat nu 
va produce arsuri pe niciun material ce poate fi 
călcat atunci când este lăsată nesupravegheată. 
Poţi să o lași în siguranţă pe haine sau pe masa 
de călcat.

Talpă SteamGlide Advanced

Talpa noastră superioară SteamGlide 
Advanced oferă o performanţă de alunecare 
lină pe orice material. Baza sa din oţel 
inoxidabil este de două ori mai dură decât 
bazele din aluminiu, iar învelișul nostru patentat 
cu 6 straturi și strat avansat de titan alunecă 
fără efort pe orice material pentru cele mai 
rapide rezultate.

Abur puternic

Abur puternic și continuu pentru îndepărtarea 
eficientă chiar și a celor mai persistente cute de 
pe cele mai groase materiale.

Decalcifiere ușoară

Poţi întreţine ușor staţia de călcat cu abur cu 
Smart Calc Clean, sistemul nostru de 
detartrare încorporat. Acesta îţi va aminti când 
este momentul să detartrezi și include un 
recipient pentru îndepărtarea ușoară și sigură a 
calcarului. Deoarece este reutilizabil, vei 
economisi bani și nu va trebui să cumperi 
niciodată cartușe suplimentare.

Oprire automată

Oprire automată pentru a economisi energie și 
pentru siguranţă

Rezervor de apă detașabil de 1,8 l

Rezervorul de apă transparent de 1,8 l îţi oferă 
până la 1,5 ore de utilizare continuă. Când 
rezervorul de apă se golește, vei fi avertizat de 
un indicator luminos să îl umpli oricând dorești, 
ceea ce poţi să faci ușor la robinet, prin orificiul 
de umplere mare.

Compactă și convenabilă

Datorită dimensiunii compacte, are greutate 
redusă și este ușor de manevrat în timpul 
călcatului. Chiar încape pe masa de călcat. Dar 
să nu crezi că dacă este mai mică, este mai 
puţin puternică. Datorită tehnologiei noastre 
exclusive ProVelocity, am construit staţii de 
călcat cu abur puternice, care sunt mai ușoare 
și mai compacte ca niciodată.

Blocare de siguranţă la transport

Blochează fierul în siguranţă pe baza staţiei 
pentru a-l transporta cu ușurinţă prin casă și 
pentru a reduce riscul de atingere accidentală a 
tălpii fierbinţi.
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Gestionarea depunerilor de calcar
• Adecvat pentru apă de la robinet
• Notificare pentru detartrare
• Soluţie de detartrare: Smart Calc Clean

Accesorii
• Recipient pentru detartrare

Greutate și dimensiuni
• Greutatea fierului: 1,2 kg
• Dimensiunile produsului (lxHxL): 16,8 x 26,9 x 

36,8 cm
• Dimensiunile ambalajului (lxHxL): 22,7 x 34,2 x 

43,0 cm
• Greutatea fierului + bază: 3,4 kg

Specificaţii generale
• Depozitare furtun: Compartiment
• Depozitare cordon de alimentare: Velcro fix
• Blocare de siguranţă la transport
• Oprire automată

Ușor de utilizat
• Sigur pe toate materialele ce pot fi călcate
• Sigur pentru toate tipurile de materiale
• Capacitate rezervor de apă: 1800 ml
• Umplere în orice moment
• Timp de încălzire: 2 min.
• Performanţa de alunecare a tălpii: 5 stele
• Nume talpă: SteamGlide Advanced
• Oprire automată de siguranţă
• Rezervor de apă detașabil

• Reumple oricând în timpul utilizării
• Poate fi folosită apa de la robinet
• Lungime cablu de alimentare: 1,65 m
• Sistem anti-picurare
• Lungime furtun: 1,6 m
• Vârf de precizie pentru abur
• Ușor de configurat și de depozitat: Design compact
• Gata de utilizare: Indicator sonor
• Rezistenţa la zgârieturi a tălpii: 5 stele

Garanţie
• 2 ani garanţie internaţională

Eliminarea cutelor
• Jet de abur vertical

Tehnologie
• Tehnologie OptimalTEMP
• Generator de abur ProVelocity

Îndepărtare rapidă a cutelor
• Presiune: 8 bari
• Alimentare: 2400 W
• Jet de abur: Până la 600 g
• Jet de abur continuu: 130 g/min
• Tensiune: 220-240 V
• Jet de abur vertical

Eficienţă ecologică
• Plastic reciclat utilizat: 35-40 %
• Economie de energie*: Economii de energie de 

până la 30%*
•
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Specificaţii
Staţie de călcat cu abur
Abur puternic Garantat fără arsuri*, Rezervor de apă detașabil de 1,8 l, Compact

* *Pe toate hainele ce pot fi călcate
* ** Economii de energie de până la 20% pe baza IEC 603311, în 

comparaţie cu GC6742
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