Nume:
Prenume:
E-mail:
Telefon:
Adresa completă (din cartea de identitate):

Codul produsului achiziţionat:
Motivul returnării staţiei PerfectCare:*

*care este caracteristica produsului de care nu sunteţi mulţumit

Prin completarea, semnarea și trimiterea acestui talon, se declară că
persoana este de acord ca datele personale să intre în baza de date a
companiei Philips România SRL, înregistrată cu notificarea 1720 la
ANSPDCP, în scopul returnării banilor conform mecanismului campaniei**.
La cerere scrisă, datată și semnată, adresată către compania Philips
România SRL, pe adresa Blvd. Barbu Văcărescu nr. 301-311, Clădirea
Lakeview Office, Et. 14, Sector, 2, București, o dată pe an, în mod gratuit,
compania Philips România SRL vă confirmă dacă utilizează datele
personale sau va înceta în mod gratuit orice prelucrare a acestora.
Philips România SRL garantează dreptul la acces, opoziţie și intervenţie
asupra datelor personale comunicate, conform legii 677/2001 și va rectifica,
actualiza, bloca, șterge sau transforma în date anonime toate acele date a
căror folosire nu este conformă dispoziţiilor legii 677/2001. Datele solicitate
în campanie nu vor fi difuzate către terţi cu excepţia operatorului de
marketing direct al Philips România SRL, indicat in regulamentul campaniei.
Lista de coduri care participă la promoţie:
Philips PerfectCare Viva: GC7015/20, GC7035/20, GC7051/30, GC7057/20,
Philips PerfectCare Pure : GC7635/30, GC7640/80
Philips PerfectCare Compact: GC7808/40, GC7831/20,
Philips PerfectCare Performer: GC8731/20, GC8735/80,
Philips PerfectCare Aqua: GC8625/30,
Philips PerfectCare Aqua Silence: GC8650/80,
Philips PerfectCare Expert: GC9222/02, GC9231/02
Philips PerfectCare Elite: GC9622/20, GC9630/20, GC9635/20, GC9642/60,
Philips PerfectCare Elite Advanced: GC9660/30, GC9682/80.

Semnătura:

www.philips.ro/faracute

Calitate
garantată.
Cu adevărat!

Staţii de călcat

Testeaz-o timp de
Încearc-o

60dezile
60
zile

Dacă
nu ești returnării
mulţumit, returneaz-o
Garanţia
banilor
îţi dăm banii
înapoi.
între și19.02.2018
- 20.04.2018,
între
în Campanie
condiţiiledesfășurată
regulamentului
15.02.2018-31.05.2018,
acestei
campanii
în condiţiile
regulamentului.

Vrei să calci mai ușor, dar nu știi ce produs să alegi?
Încearcă una dintre staţiile Philips PerfectCare.
Cumpără modelul care ţi se potrivește, descoperă
cum funcţionează și cum diferă faţă de un fier de
călcat clasic. Foloseşte staţia de călcat timp de 60
de zile și dacă totuși nu ţi se potrivește, nu trebuie
să îţi faci griji – o poţi returna, iar noi îţi dăm banii
înapoi dacă urmezi 3 pași simpli:

1

Împachetează staţia de călcat în ambalajul original
nedeteriorat împreună cu accesoriile și certificatul
de garanţie. Staţia de călcat trebuie să fie perfect
funcţională.

2

Ai grijă să adaugi în colet copia documentului fiscal
care dovedește că ai achiziţionat produsul în
perioada 15.02.2018 – 31.05.2018 și formularul de pe
versoul acestui pliant.

3

Trimite coletul la Oficiul Poștal 15, Căsuța Poștală 200
– București în maxim 60 de zile calendaristice de la
data achiziţionării staţiei de călcat. Regulamentul
campaniei este disponibil în mod gratuit pe
www.philips.ro și în toate magazinele participante.
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Garantat fără arsuri
pe orice material cu
tehnologia inteligentă
Philips

1,8
1,8
1.8

Mănușă
pentru protecţie
suplimentară

Easy De-Calc Plus
Easy De-Calc Plus
Easy De-Calc Plus

1,8

100% Sigur:
fără riscuri de ardere

Denim

Poliester

Bumbac

Recipient pentru
detartrare

DynamiQ

Recipient pentru
detartrare
Memento pentru detartrare

Senzor DynamiQ

Oprire automată de siguranţă

Rezervor de apă detașabil

Accesorii

1,8
2,5

Easy De-Calc Plus
Smart Calc Clean
Easy De-Calc

100% Eficient:
cel mai rapid călcat

1,5

Smart Calc Clean

Tehnologia inventată de Philips schimbă definitiv modul în care
calci hainele. Procesorul Smart Control menţine talpa fierului la o
temperatură constantă, optimă pentru orice tip de ţesătură,
garantând 0 arsuri pe toate tipurile de materiale. În combinaţie
cu jetul de abur puternic, eliberat la o presiune mare în mod
constant, staţia asigură rezultate impecabile obţinute în perfectă
siguranţă pentru hainele tale.

100% Ușor:
o setare pentru toate
materialele

1,7

Smart Calc Clean

OptimalTemp

Mătase

Capacitate rezervor de apă [l]

Soluţie de detartrare

Călcare verticală

165

600

155

520

145
135

470
420

120
120
120

330

120

210

330

8

T-ionicGlide

7.5

T-ionicGlide

7,2

T-ionicGlide

6.7
6,5

SteamGlide Plus
T-ionicGlide

5.8

SteamGlide Plus

5

SteamGlide Plus

6.2

T-ionicGlide

GC9682
GC9660
GC9642
GC8735
GC8650

GC9630

PerfectCare
Elite Plus

Jet de abur [g / min.]

Fier de călcat ultra-ușor,
simplu de manevrat

Debit de abur continuu [g / min.]

* Senzor disponibil pe toate staţiile de călcat din gama
Philips PerfectCare Elite Plus

Rezervor de apă detașabil, ușor
de umplut. Dimensiune mare pentru
autonomie îndelungată
Tehnologie OptimalTemp

Aburul continuu și puternic pătrunde cu
ușurinţă și în cel mai gros material. Cutele
persistente dispar ușor, chiar și de pe cel mai
dificil de călcat haine. Senzorul DynamiQ*
detectează mișcările fierului, astfel că
eliberează automat abur puternic atunci când
calci și oprește aburul atunci când te oprești.
În plus, cu fierul de călcat ultra-ușor poţi să
calci chiar și pe verticală materialele delicate,
perdelele sau draperiile.

Senzor inteligent ce eliberează și
oprește automat aburul în funcţie de
mișcările fierului

Tip talpă

Abur de foarte mare
putere

Nu este nevoie de setarea temperaturii,
garantat fără arsuri pe orice material

Presiune abur [bar]

* Tehnologie disponibilă pe toate staţiile de călcat
Philips PerfectCare

Jet puternic de abur ce înlătură
cele mai dificile cute

GC7831

Datorită tehnologiei OptimalTEMP*, nu mai
există riscul arderii hainelor. Am eliminat rotiţa
de reglare a temperaturii pentru că talpa
fierului de călcat păstrează în mod constant o
temperatură optimă pentru toate tipurile de
material, de la jeans la mătase. De aceea, nu
mai este nevoie să sortezi rufele în prealabil,
să aștepţi ca fierul să se încălzească sau să se
răcească. Temperatura rămâne perfectă
indiferent de material. In același timp, jetul
puternic de abur te ajută să îndepărtezi rapid
și ușor cutele care îţi dau bătăi de cap.

GC7035

Garantat fără arsuri pe orice
tip de material

PerfectCare
Silence

Noul PerfectCare Elite Plus

PerfectCare
Performer

În plus, fierul de călcat este ușor, cu o talpă ce
alunecă pe orice tip de material.

PerfectCare
Aqua Silence

Din rezervorul de mari dimensiuni, detașabil,
apa ajunge în camera de abur, unde se
transformă într-un jet puternic ce te ajută să
netezești chiar și cutele cele mai
încăpăţânate.

PerfectCare
Compact

Acesta nu este un fier de călcat. Este cea mai
inteligentă staţie de călcat de la Philips, care
revoluţionează procesul de călcare,
făcându-l mai ușor și mai rapid.

PerfectCare
Viva

Staţie de călcat
inteligentă

PerfectCare
Elite Silence

PerfectCare
Elite Plus

Noul PerfectCare Elite Plus

490

Calcă ușor cu tehnologiile inteligente
ale staţiilor de călcat Philips.

Descoperă cel mai avansat senzor de mișcare dezvoltat pentru
staţiile de călcat. Localizat în mânerul fierului, DynamiQ
detectează cu mare precizie toate mișcările utilizatorului. Pornind
de la aceste informaţii, aburul este eliberat automat atunci când ai
nevoie și se oprește automat când fierul stă pe loc.

