
 

 

Philips Azur
Fier cu abur cu talpă 
SteamGlide și oprire 
automată de siguranţă

Abur 50 g/min.; jet de abur 180 g

Talpă SteamGlide
Oprire automată de siguranţă
2600 Waţi

GC4850/02
Proiectat pentru perfecţiune

Fier de călcat cu abur cu performanţă puternică
Acest fier de călcat nou Philips Azur GC4850/02 vine cu un design şi o greutate optime pentru 

manevrarea uşoară a fierului de călcat peste îmbrăcăminte, chiar şi în zonele în care se ajunge cu 

dificultate. Alături de performanţa puternică a aburului, îţi oferă tot ce ai nevoie pentru rezultate 

perfecte.

Îndepărtează cu ușurinţă cutele
• Debit de abur continuu, de până la 50 g/min, pentru o mai bună îndepărtare a cutelor
• 2600 W pentru încălzire rapidă și performanţe deosebite
• Jet de abur de până la 180 g

Alunecare ușoară pe toate tipurile de materiale
• Talpa SteamGlide este talpa premium Philips

Durată mai lungă de viaţă
• Sistemul anticalcar cu acţiune dublă previne depunerea calcarului

Conceput pentru un călcat perfect
• Design optim pentru manevrarea ușoară a fierului de călcat peste îmbrăcăminte
• Fier de călcat ușor de manevrat pe masa de călcat
• Vârful unic de eliberare a aburului îţi oferă abur în zonele greu accesibile
• Ușă de umplere cu deschidere laterală
• Se oprește automat pentru a garanta siguranţa și economia de energie



 Oprire automată de siguranţă

Funcţia de oprire automată de siguranţă 
oprește automat aparatul dacă nu este utilizat 
timp de 5 minute, pentru a economisi energie.

Sistem anticalcar cu acţiune dublă

Sistemul anticalcar cu acţiune dublă al fierului 
tău de călcat cu abur Philips previne depunerea 
calcarului prin pastilele anticalcar și funcţia 
anticalcar ușor de utilizat.

Vârf pt. abur

Vârful unic pentru abur al acestui fier de călcat 
de la Philips combină o orientare deosebită a 
vârfului tălpii și fante pentru abur special 
alungite pentru a ajunge în cele mai mici și greu 
accesibile zone, astfel încât obţii rezultate 
uluitoare.

Talpă SteamGlide

Talpa SteamGlide este cea mai bună talpă 
Philips. Are o rezistenţă sporită la zgâriere, 
glisează excelent și este ușor de curăţat.

Ușor de manevrat

Fierul de călcat de la Philips este conceput să 
poată fi manevrat cu ușurinţă peste 
îmbrăcăminte și îţi permite să ajungi ușor chiar 
și în zonele cele mai greu accesibile.

Fier de călcat ușor

Fierul de călcat are o greutate optimă de 1,6 kg, 
ceea ce îl face ușor de poziţionat pe masa de 
călcat și înapoi pe piciorul de sprijinire.

2600 W pentru încălzire rapidă

2600 W pentru încălzire rapidă și performanţe 
deosebite.

Jet de abur de până la 50 g/min

Fluxul de abur continuu de până la 50 g/min îţi 
oferă cantitatea perfectă de abur pentru a 
îndepărta eficient toate cutele.

Logo-ul Philips Ecologic
Produsele ecologice Philips pot reduce 
costurile, consumul de energie și emisiile 
de CO2. Cum? Acestea oferă o 
îmbunătăţire de mediu semnificativă în una 
sau mai multe domenii focale ecologice 
Philips – eficienţă energetică, ambalare, 
substanţe periculoase, greutate, reciclare 
și casare și fiabilitate pe viaţă.
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Îndepărtarea rapidă și puternică a 
cutelor
• Debit de abur continuu: 50 g/min
• Jet de abur: 180 g
• Mai multe setări pentru abur
• Abur pe verticală
• Vârf pt. abur
• Talpă: SteamGlide
• Pulverizator
• Alimentare: 2600 W

Călcare confortabilă
• Lungime cablu: 2,5 m

Ușor de utilizat
• Umplere rapidă și ușoară
• Anti-picurare
• Capacitate rezervor de apă: 350 ml
• Sistem stocare cablu: Clemă pentru cablu
• Lungime cablu de alimentare: 2,5 m
• Oprire automată de siguranţă

Gestionarea depunerilor de calcar
• Soluţie de detartrare: Detartrare cu acţiune dublă

Specificaţii tehnice
• Greutatea fierului: 1,6 kg
• Tensiune: 220 - 240 V
•
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