
 

Napařovací žehlička

PowerLife

 
Napařování 40 g/min, parní ráz
130 g

Žehlicí plocha SteamGlide

Automatické vypnutí +
odvápňování

2 400 W

 

GC2960/50

Vyrobena tak, aby vydržela. Každý den.
S žehlicí plochou SteamGlide

Pro každodenní dosažení skvělých výsledků potřebujete žehličku, která vás nikdy

nezklame. Díky nové žehlicí ploše SteamGlide, stálému vysokému výstupu páry a

tabletě pro odstraňování vodního kamene vám tato praktická žehlička za vaše

peníze nabízí trvalou hodnotu!

Snadné odstranění přehybů

Trvalý výstup páry až 40 g/min

Parní ráz 130 g usnadňuje odstranění nepoddajných záhybů

Vertikální napařování umožňuje odstranění záhybů na zavěšených tkaninách

Vysoký výkon

Příkon 2400 W zajišťuje nepřetržitý mohutný výstup páry

Snadné klouzání po všech tkaninách

Žehlicí plocha SteamGlide je prvotřídní žehlicí plochou Philips

Delší životnost

přepínač funkce Calc clean umožňuje snadné odstranění vodního kamene z žehličky

Tableta pro odstranění vodního kamene rozmělní vodní kámen, takže jej lze snadno

vypláchnout

Bezpečné žehlení

Žehlička se automaticky vypne, když je nečinná
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Přednosti

2400 W

Příkon 2400 W zajišťuje nepřetržitý mohutný

výstup páry.

Výstup páry až 40 g/min

Napařovací žehlička Philips s trvalým

výstupem páry až 40 g/min zaručuje dokonalé

množství páry pro efektivní odstraňování

záhybů.

Parní ráz až 130 g

Parní ráz lze použít pro vertikální napařování a

nejodolnější záhyby.

Žehlicí plocha SteamGlide

Žehlicí plocha SteamGlide je nejlepší žehlicí

plochou Philips pro vaši napařovací žehličku.

Má vynikající odolnost proti poškrábání,

vynikající klouzání a snadno se čistí.

přepínač funkce Calc clean

Tuto parní žehličku lze používat s obyčejnou

kohoutkovou vodou a díky přepínači funkce

Calc Clean snadno odstraníte nahromaděné

usazeniny. Používáte-li obyčejnou

kohoutkovou vodu a chcete-li zachovat výkon

žehličky Philips, používejte funkci odstranění

vodního kamene jednou za měsíc.

tableta pro odstranění vodního kamene

Po čase se v žehličce usadí vodní kámen.

Tableta rozmělní vodní kámen na kousky, takže

jej lze snadno vypláchnout. Toto čištění je

třeba provádět jednou za měsíc.

Automatické bezpečnostní vypnutí

Žehlička se automaticky vypne, když je

nečinná. Pokud je postavená, vypne se za

8 minut. Pokud leží na žehlicí ploše nebo na

boku, vypnutí trvá pouhých 30 sekund.
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Specifikace

Rychlé a výkonné odstraňování záhybů

Žehlicí plocha: Žehlicí plocha SteamGlide

Vertikální napařování: Ano

Různá nastavení páry: Ano

Sprej: Ano

Pohodlné žehlení

Délka kabelu: 1,8 m

Snadné použití

Kapacita nádržky na vodu: 300 ml

Drip stop: Ano

Automatické bezpečnostní vypnutí: Ano

Volný kabel (otočný): Volnost pohybu i

s kabelem v rozsahu 360°

Extra stabilita: Gumový okraj

Délka napájecího kabelu: 1,8 m mimo Evropu,

1,9 m v Evropě

Kontrola usazenin

Vhodná pro vodu z kohoutku: Ano

Řešení Calc clean: Funkce Calc clean s dvojím

účinkem

Technické údaje

Spotřeba: 2 400 W

Napětí: 220–240 V

Hmotnost a rozměry

Rozměry výrobku: 29,5 x 11,6 x 19,5

Hmotnost výrobku: 1,2 kg

Odstraňování záhybů

Trvalý výstup páry: Až 40 g/min

Parní ráz: Až 130 g/min
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