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Jediné dokonalé nastavení pro všechny oděvy
Díky revoluční technologii OptimalTemp

Vyžehlete jakýkoli žehlitelný oděv od hedvábí, přes lněné látky, až po kašmír... V jakémkoli pořadí bez čekání.

Systémová žehlička Philips PerfectCare GC9230/02 s technologií Optimal Temp poskytne mimořádně rychlé a

bezpečné výsledky. Žehlení už je opravdu snadné.

Jediné dokonalé nastavení pro všechny oděvy

100% snadné použití, bez nastavování

100% bezpečná pro všechny žehlitelné materiály

100% účinná pro všechny tkaniny, nejrychlejší žehlička

Testováno a schváleno odborníky na textil

Technologie OptimalTemp: Dokonalá kombinace páry a teploty

Rychlé a výkonné žehlení

Maximální tlak čerpadla 5,5 barů

Stálý výstup páry až do 120 g/min a parní ráz 240 g

Odnímatelná 1,5l nádržka na vodu, až pro 2 hodiny žehlení

Připraveno k použití za 2 minuty, doplňování vody kdykoli

Pohodlné žehlení

Efektivní a snadné odvápnění přístroje pro jeho delší životnost

Nová prvotřídní žehlicí plocha SteamGlide značky Philips

Zamkněte bezpečně svou žehličku a snadno ji přenášejte



Systémová žehlička GC9230/02

Přednosti

100% snadné použití

100% snadné použití, nejsou vyžadována

žádná nastavení. Nyní máte možnost vyžehlit

všechny žehlitelné části oděvů jednu po druhé

bez čekání nebo nastavování ovladače teploty.

100% účinná

100% účinná pro nejtužší látky, žádná jiná

systémová žehlička není tak rychlá od začátku

až do konce.

100% bezpečná

100% bezpečná pro všechny látky, i ty

nejjemnější jako hedvábí, kašmír, vlna a

polyester. Nezávislé zkušební instituce

vyzkoušely žehličku PerfectCare na nejcitlivější

žehlitelné materiály a potvrzují znamenitost

výsledků žehlení.

Testováno a schváleno:

Tato žehlička byla pro svůj vynikající žehlicí

výkon testována a schválena nezávislými

odbornými institucemi na textil, jako jsou DWI,

IWTO a Woolmark. Program Woolmark Apparel

Care pomáhá zákazníkům poznat kvalitní prací

prostředky, které jsou schváleny společností

The Woolmark Company k používání na

vlněných výrobcích. Společnost Philips je se

svou technologií OptimalTEMP doposud

jedinou společností, která dosáhla standardu

Gold společnosti Woolmark. Můžete si být vždy

jistí, že výrobky pro ošetřování oděvů

schválené společností Woolmark jsou ideální

pro jakékoli vlněné oblečení.

Maximální tlak čerpadla 5,5 barů

Čím více páry, tím rychlejší žehlení. Vzniká

výkonná pára, která prochází hluboko do

oblečení, a tak zrychluje i zlepšuje žehlení.

Výkon páry může být regulován tak, aby

odpovídal vašim potřebám.

Odnímatelná nádržka na vodu, 5,5 bar

Odnímatelná 1,5l nádržka na vodu až pro

2 hodiny žehlení bez doplňování vody.

120 g/min pára a 240 g parní ráz

Stálý výstup páry až do 120 g/min a parní ráz

až 240 g: díky malým dávkám vody, které jsou

stále pumpovány do bojleru. Pro vynikající a

rychlé odstranění záhybů

Připraveno k napařování za 2 minuty

Připraveno k napařování za 2 minuty a během

žehlení lze kdykoliv doplnit.

Systém Easy De-Calc

Mimořádně dlouhá životnost napařování:

Exkluzivní funkce Philips Easy De-Calc

poskytuje ideální způsob, jak se zbavit

vodního kamene a prodloužit životnost vaší

systémové žehličky. Žehlička vás světelným

a zvukovým znamením upozorní, kdy je

potřeba provést čištění. Když je přístroj

studený, jednoduše otevřete knoflík Easy De-

Calc a odstraňte špinavou vodu a vodní kámen.

Zamkněte bezpečně žehličku

Zamkněte bezpečně svou parní žehličku

Philips a snadno přenášejte svou systémovou

žehličku.

Zelené logo společnosti Philips

Zelené výrobky společnosti Philips umožňují

snížit náklady, spotřebu energie a emise CO2.

Jak? Nabízejí významná zdokonalení v oblasti

ochrany životního prostředí v jedné nebo

několika oblastech, na které se společnost

Philips zaměřuje – energetická úspornost,

obalové materiály, nebezpečné látky,

hmotnost, recyklace a likvidace a spolehlivá

dlouhá životnost.
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Specifikace

Rychlé a výkonné odstraňování záhybů

Žehlicí plocha: Žehlicí plocha SteamGlide

Technologie OptimalTEMP: Ano

Výstup páry: Ano

Plynulý výstup páry: 120 g/min

Parní ráz: 240 g

Vertikální napařování: Ano

Tlak: Až 5,5

Špička Steam tip: Ano

Spotřeba: 2 400 W

Snadné použití

Kapacita nádržky na vodu: 1500 ml

Nalévání a vylévání vody: Vyjímatelná nádržka

na vodu, Mimořádně velký plnicí otvor

Lze kdykoli doplnit: Ano

Doba zahřívání: 2 min

Možnost uložení: Zámek pro přenášení

Skladování hadice: Přihrádka pro skladování

hadice

Úložný prostor pro kabel: Přihrádka pro uložení

kabelu

Délka napájecího kabelu: 1,8 m

Volný kabel (otočný): Volnost pohybu i

s kabelem v rozsahu 180°

Délka hadice: 1,7 m

Bezpečná pro všechny typy látek: Dokonce pro

jemné látky jako hedvábí

Kontrola usazenin

Vhodná pro vodu z kohoutku: Ano

Řešení Calc clean: Systém Easy De-Calc

Připomenutí funkce Calc clean: Ano

Technické údaje

Hmotnost žehličky: 1,2 kg

Hmotnost žehličky + základny: 5 kg
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