
Tlakový žehliaci
systém

PerfectCare Expert

 
5 barov

Prídavný prúd pary 230 g

Odnímateľná 1,5 l nádržka na
vodu

 
GC9220/02

Jedno dokonalé nastavenie pre všetko oblečenie
Vďaka revolučnej technológii OptimalTemp

Vyžehlite akúkoľvek tkaninu vhodnú na žehlenie: od hodvábu, cez ľan a bavlnu až po kašmír... v akomkoľvek

poradí, bez potreby nastavovania. Žehlička Philips PerfectCare vám poskytne mimoriadne rýchle výsledky bez

rizika spálenia či lesklých plôch na vašom oblečení. Skutočne jednoduché žehlenie.

Jedno dokonalé nastavenie pre všetko oblečenie

100 % ľahké používanie, bez nastavovaní

100 % bezpečná pre všetky tkaniny na žehlenie

100 % rýchla na všetkých druhoch tkanín, najrýchlejšia žehlička na trhu

Testovaná a schválená nezávislými odborníkmi na textil

Technológia OptimalTemp: dokonalá kombinácia pary a teploty

Rýchle a výkonné žehlenie

Odnímateľný 1,5 l zásobník na vodu, až 2 hod. žehlenia

Súvislý výstup pary 120 g/min a silný prúd pary až 230 g

Pripravená na použitie do 2 minút s neobmedzeným dopĺňaním

Pohodlné žehlenie

Jednoduché a účinné odstraňovanie vodného kameňa, ktoré predĺži životnosť spotrebiča

SteamGlide je nová kvalitná žehliaca plocha značky Philips



Tlakový žehliaci systém GC9220/02

Hlavné prvky

100 % ľahké používanie

100 % ľahké používanie, bez nastavovaní.

Teraz môžete zaradom žehliť všetky druhy

tkanín určených na žehlenie, a to bez čakania

alebo potreby upravovať regulátor teploty na

žehličke.

100 % rýchla

100 % rýchla aj na tých najodolnejších

tkaninách. Žiaden iný naparovací žehliaci

systém nie je rýchlejší.

100 % bezpečná

Zaručená 100 % bezpečnosť pre všetky tkaniny,

dokonca aj tie najjemnejšie – hodváb, kašmír,

vlna alebo polyester. Nezávislé testovacie

inštitúty, ktoré sa venujú žehličkám, vyskúšali

systém PerfectCare na najcitlivejších tkaninách

vhodných na žehlenie a potvrdili vynikajúce

výsledky žehlenia.

Testovaná a schválená:

Túto žehličku testovali a vďaka jej vynikajúcim

výkonom schválili nezávislí odborníci inštitútov,

ktoré sa zameriavajú na textil, ako sú

napríklad DWI, IWTO alebo Woolmark.

Program Woolmark Apparel Care pomáha

používateľom identifikovať kvalitné výrobky,

ktoré spoločnosť Woolmark schválila na

používanie pri produktoch z vlny. Spoločnosť

Philips je zatiaľ jedinou spoločnosťou, ktorej sa

s technológiou OptimalTEMP podarilo získať

zlatý certifikát spoločnosti Woolmark. Môžete si

byť istí, že výrobky s certifikáciou

Apparel Care od spoločnosti Woolmark sú

ideálnou voľbou pre akékoľvek vlnené

oblečenie.

Odnímateľný zásobník na vodu, 5 barov

Odnímateľný 1,5 l zásobník na vodu zaručí až 2

hod. žehlenia bez napĺňania

Funkcia Easy De-Calc

Mimoriadne dlhotrvajúci výkon pri naparovaní:

exkluzívna funkcia Easy De-Calc vyvinutá

spoločnosťou Philips poskytuje ideálny

spôsob, ako sa zbaviť vodného kameňa a

predĺžiť životnosť naparovacieho žehliaceho

systému. Vaša žehlička vám pomocou

svetelného a zvukového indikátora pripomenie,

kedy je potrebné vykonať čistenie. Keď je

žehlička studená, jednoducho otvorte gombík

Easy De-Calc a vypusťte znečistenú vodu a

usadeniny do pohárika.

OptimalTemp

Jedno dokonalé nastavenie pre všetko

oblečenie. Ideálna kombinácia pary a teploty

vďaka: 1) Pokročilému procesoru Smart Control,

ktorý nastaví správnu kombináciu pary

a teploty 2) Mimoriadne výkonnej cyklónovej

komore na paru, ktorá vytvára silný a súvislý

prúd pary pre všetky vaše tkaniny

Logo Philips Green

Ekologické výrobky značky Philips pomáhajú

znižovať náklady, spotrebu energie a

emisie CO2. Akým spôsobom? Ponúkajú

významný environmentálny prínos v jednej

alebo viacerých hlavných oblastiach

ekologických priorít spoločnosti Philips –

energetická efektívnosť, balenie, nebezpečné

látky, hmotnosť, recyklovanie a likvidácia, ako

aj spoľahlivosť počas celej doby životnosti.



Tlakový žehliaci systém GC9220/02

Technické údaje

Rýchle a účinné odstraňovanie záhybov

Žehliaca plocha: SteamGlide

Technológia OptimalTEMP: áno

Výstup pary: áno

Kontinuálny výstup pary: 120 g/min.

Prídavný prúd pary: 230 g

Zvislé naparovanie: áno

Tlak: Až 5

Naparovacia špička: áno

Príkon: 2400 W

Jednoduché používanie

Kapacita nádoby na vodu: 1 500 ml

Plnenie a vypúšťanie vody: Odnímateľná

nádoba na vodu, Extra veľký plniaci otvor

Dopĺňanie kedykoľvek: áno

Čas zahriatia: 2 min

Odkladanie hadice: Odkladací priestor na

hadicu

Odkladanie kábla: Odkladací priestor na kábel

Dĺžka napájacieho kábla: 1,8 m

Voľnosť kábla (otočný): Kábel so 180-

stupňovou voľnosťou

Dĺžka hadice: 1,7 m

Bezpečné pre všetky tkaniny: Dokonca aj pre

jemné tkaniny, ako je hodváb

Používanie vzhľadom na vodný kameň

Použitie s vodou z vodovodu: áno

Riešenie na odstraňovanie vodného kameňa:

Easy De-calc

Pripomenutie odstránenia vodného kameňa:

áno

Technické špecifikácie

Hmotnosť žehličky: 1,2 kg

Hmotnosť žehličky + základne: 5 kg
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