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Snadno odstraňuje záhyby z bavlny a lnu
Výkonné žehlení s ionizační technologií DeepSteam

Díky ionizační technologií DeepSteam odstraníte i ty nejnáročnější záhyby. Tato výkonná parní žehlička vytváří o

50 % menší částice páry, které proniknou hluboko do záhybů tkaniny jako je bavlna a len, takže snadno získáte

skvělé výsledky!

Snadné odstraňování záhybů z bavlny a lnu

O 50 % menší částice páry pronikají hluboko i do těch nejodolnějších záhybů

Parní ráz až 150 g odstraní i nejodolnější záhyby

Žehlicí plocha SteamGlide je prvotřídní žehlicí plochou Philips

Trvalý výstup páry až 40 g/min

Bezpečné žehlení

Elektronické bezpečnostní vypnutí pokud je žehlička ponechána bez obsluhy

Pohodlné žehlení

Měkká rukojeť dlouhodobě zajišťuje pohodlné žehlení

Dosah do těžko přístupných oblastí

Napař. špička Steam tip umožňuje aplikaci páry i na obtížně příst. částí oděvu

Bezpečné uskladnění

Ochranný teplotní kryt umožňuje okamžité bezpečné uložení žehličky
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Přednosti Specifikace

Ionizace DeepSteam

Ionizační proces vytváří menší částice páry,

které pronikají hlouběji do tkaniny. To

znamená, že i ty nejodolnější záhyby jsou

snadno vyrovnány.

Žehlicí plocha SteamGlide

Žehlicí plocha SteamGlide je nejlepší žehlicí

plochou Philips. Má vynikající odolnost proti

poškrábání, vynikající klouzání a snadno se

čistí.

Automatické bezpečnostní vypnutí

Elektronické bezpečnostní vypínání

automaticky vypne žehličku, pokud je

ponechána bez obsluhy nebo se převrhne.

Ochranný teplotní kryt

Ochranný teplotní kryt umožňuje okamžité

bezpečné uložení žehličky.

 

Příslušenství

Balení obsahuje: Navíječ šňůry usnadňuje

skladování šňůry, Ochranný teplotní kryt

Pohodlné žehlení

Větší pohodlí: Volnost pohybu i s kabelem

v rozsahu 360°, Měkká rukojeť

Odstraňování vodního kamene: Dvojitý aktivní

systém odvápňování

Délka šňůry: 3 m

Žádné vytékání: Systém zabraňující

odkapávání

Bezpečné používání: Bezpečnostní vypnutí

žehličky, je-li ponechána bez obsluhy, Lepší

výsledky testů než předepisují mezinárodní

normy pro zabránění kapání

Vhodná pro vodu z kohoutku: Ano

Kapacita nádržky na vodu: 335 ml

Odstraňování záhybů

Trvalý výstup páry: Až 40 g/min

Ionizace DeepSteam: Ionizace DeepSteam

dosáhne do těžko přístupných oblastí: Špička

Steam tip

Rozstřik: Ano

Parní ráz: Až 150 g/min

Vertikální napařování: Ano

Snadné použití

Ovládání: Kontrolka připravené teploty, Různá

nastavení páry

Rychlé zahřátí: Ano

Dokonale klouzavá

Žehlicí plocha: Žehlicí plocha SteamGlide

Technické údaje

Frekvence: 50 – 60

Spotřeba: 2 400

Napětí: 220 - 240
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