
 

Philips
Naparovacia žehlička

GC3321
Vynikajúce výsledky pri minimálnej námahe
3 x jednoduchšie
Táto naparovacia žehlička značky Philips vám ponúka nielen výnimočné pohodlie vďaka 
veľkému nalievaciemu otvoru, extra dlhej šnúre a indikácii hladiny vody, ale aj 
jednoduchšie a plynulejšie žehlenie vďaka novej žehliacej ploche SteamGlide!

Dostane sa na komplikované miesta
• Zahrotená špička pre žehlenie komplikovaných miest

Pohodlné žehlenie
• Menej dopĺňania vďaka extra veľkej 300 ml nádržke na vodu
• Veľmi dlhá 3 m šnúra pre maximálny dosah
• Jasný indikátor hladiny vody pre lepší prehľad o množstve vody

Jednoduché kĺzanie po všetkých tkaninách
• Žehliaca plocha SteamGlide pre silnú paru a vynikajúcu kĺzavosť

Dlhšia životnosť
• Systém Double Active Calc zabraňuje vytváraniu vodného kameňa
 



 Extra veľká 300 ml nádržka na vodu
Menej dopĺňania vody.

Veľmi dlhá 3 m šnúra
Pomocou veľmi dlhej 3 m šnúry sa môžete 
jednoducho dostať až ku krajom vašej žehliacej 
dosky - a dokonca aj ďalej!

Dobre viditeľná hladina vody

Jasný indikátor hladiny vody žehličky EasyCare 
umožňuje zreteľne vidieť akúkoľvek úroveň vody, 
takže budete vždy už na prvý pohľad vedieť, či jej 
máte dostatok.

Zahrotená špička

Zahrotená špička pre žehlenie komplikovaných 
miest.

Žehliaca plocha SteamGlide

Špeciálne navrhnutá žehliaca plocha kombinuje malé 
otvory pre vynikajúce kĺzanie na všetkých tkaninách 
a veľké otvory pre kvalitné odstraňovanie záhybov.
GC3321/02

Hlavné prvky
• Systém Double Active Calc: Zabraňuje 
Plynulé kĺzanie
• Žehliaca plocha SteamGlide

Jednoducho odstraňuje záhyby
• Zosilnená para pre najnepoddajnejšie záhyby: 90 g/

min.
• Kontinuálny silný výstup pary pre lepšie vyžehlenie 

záhybov: 35 g/min.
• Jemné kropenie: Jemné kropenie rovnomerne 

navlhčí tkaninu
• Zahrotená špička: Pre žehlenie komplikovaných 

miest
• Zvislá para: Pre zavesené tkaniny

Pohodlné žehlenie
• 360° otočný kĺb: Poskytuje maximálnu slobodu 

pohybu pri žehlení
• Vstavaný navíjač kábla pre jednoduché uskladnenie

Dlhšia životnosť

usadzovaniu a vypláchne čiastočky vodného 
kameňa

3 x jednoduchšie
• Veľmi veľký otvor na vodu
• Extra dlhý kábel: 3 m
• Extra zreteľný indikátor hladiny vody

Rýchle a výkonné žehlenie
• Výkon pre rýchle zahriatie a konštantne silný prúd 

pary: 2 200 W

Technické špecifikácie
• Napätie: 220-240 V
• Napájanie: 2 200 W
• Frekvencia: 50-60 Hz
• Rozmery: 328 x 129 x 163 cm
• Hmotnosť: 1,64 kg
• Kapacita nádoby na vodu: 300 ml
•

Technické údaje
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