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Rychlé a výkonné žehlení
Žehlička s rychlým 2minutovým startem, doplňování kdykoli

Žehlička Philips série 7400 byla vytvořena, aby urychlila žehlení od začátku do

konce. Připravena k použití je během 2 minut. Síla páry pod tlakem urychluje

žehlení tím, že proniká hlouběji do tkaniny, a velký otvor pro doplnění vody

umožňuje vodu snadno a rychle doplnit

Rychlé a výkonné žehlení

Tlak páry až 4,5 baru urychluje žehlení

Trvalý výstup páry až 120 g/min

Vertikální napařování umožňuje odstranění záhybů na zavěšených tkaninách

Pohodlné žehlení

Lehká žehlička pro snadné žehlení

Žehlicí plocha SteamGlide je prvotřídní žehlicí plochou Philips

Snadné použití

Rychlý start: doba přípravy na provoz méně než 2 minuty

Doplnění nádržky na vodu kdykoliv, i během žehlení

Trvalé tablety proti vodnímu kameni uvnitř zpomalují usazování vodního kamene



Systémová žehlička GC7420/02

Přednosti Specifikace

Trvalý výstup páry až 120 g/min

Žehlička Philips poskytuje trvalý výstup páry

až 120 g/min, který je udržován pumpováním

malých dávek vody do bojleru. Pro dokonalé a

rychlé odstranění záhybů.

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.

 

Rychlé a výkonné odstraňování záhybů

Žehlicí plocha: Žehlicí plocha SteamGlide

Výstup páry: Ano

Plynulý výstup páry: 120 g/min

Vertikální napařování: Ano

Tlak páry: Max. 4,5 bar

Špička Steam tip: Ano

Spotřeba: 2 400 W

Snadné použití

Kapacita nádržky na vodu: 1000 ml

Nalévání a vylévání vody: Mimořádně velký

plnicí otvor

Lze kdykoli doplnit: Ano

Doba zahřátí: 2 min

Skladování hadice: Spona hadice

Délka napájecího kabelu: 1,8 m

Volný kabel (otočný): Volnost pohybu i

s kabelem v rozsahu 180°

Délka hadice: 1,7 m

Kontrola usazenin

Vhodná pro vodu z kohoutku: Ano

Řešení Calc clean: Tablety anti-calc a

vyplachování

Technické údaje

Napětí: 220–240 V

Rozměry výrobku: 42,9 x 40 x 20,6 cm

Hmotnost žehličky: 1,2 kg

Hmotnost žehličky + základny: 4,5 kg
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