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Vdechněte šatům nový život
Integrované žehlení, napařování a obnova

Řešení Wardrobe Care od společnosti Philips představuje jedinečnou kombinaci žehličky, napařovače a

obnovovacího zařízení s inovativním žehlicím prknem. Pomáhá vám udržet vaše oděvy i oděvy členů rodiny ve

skvělém stavu a také vám šetří čas a peníze!

Dokonalý zážitek ze žehlení

Vysokotlaká napařovací žehlička

Velké vytápěné prkno s potahem NeverBurn

Nastavení foukání zabraňuje vzniku otisků

Nastavení sání udržuje látku na místě, aby nevznikly falešné záhyby

Košile bez záhybů rychle a snadno

Žehlicí prkno s jedním koncem speciálně pro košile

Udržuje vaše jemné oděvy v dokonalém tvaru

Vysokotlaký napařovač a svislé žehlicí prkno

Obnovuje saka a svetry; snižuje potřebu suchého čištění

Režim automatické obnovy vytváří vánek pro větrání oděvů

Jednoduché odstraňování vodního kamene

Automaticky odstraňuje vodní kámen
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Přednosti Specifikace

Vysokotlaká napařovací žehlička

Vysokotlaká napařovací žehlička zajišťuje, aby

pára pronikla hluboko do oblečení a zajistila

optimální a rychlejší odstranění záhybů.

Velké vytápěné prkno s potahem NeverBurn

Velké vytápěné žehlicí prkno usnadňuje a

zpříjemňuje žehlení. Potah prkna z materiálu

NeverBurn je odolný proti teplu, takže můžete

horkou žehlicí plochu odložit na potah bez

rizika spálení nebo seškvaření. Rovněž

odstraňuje nepohodlí a námahu zápěstí při

opakovaném odkládání žehličky na její zadní

část.

Žehlicí prkno s tvarem pro košile

Jeden konec žehlicího prkna je speciálně určen

k rychlému a snadnému žehlení košilí.

Vysokotlaký napařovač

Výkonný napařovač a svislé žehlicí prkno

znamenají, že můžete odstranit záhyby

z jemných tkanin bez rizika poškození.

Obnovovací zařízení

Zahřátý vzduch ze žehlicího prkna obnovuje

oděvy a snižuje potřebu suchého čištění

Funkce Auto Calc-Clean

Funkce Auto Calc-Clean pro odstranění

vodního kamene automaticky odstraňuje vodní

kámen ze žehlicího systému. Pokud je třeba

systém vyčistit, automaticky se spustí

dvouminutový čisticí cyklus. Vy už jen

vyprázdníte odnímatelnou vyplachovací

nádržku. Systém tak zůstane jako nový a

výkonný, jako kdybyste ho právě zakoupili.

Pohodlné žehlení

Větší pohodlí: Asistované nastavení výšky,

Žehlení vestoje nebo vsedě

Odstraňování vodního kamene: Funkce Auto

Calc-Clean

Bezpečné používání: Bezpečnostní vypnutí

žehličky, je-li ponechána bez obsluhy

Vhodná pro vodu z vodovodního kohoutku:

Ano

Kapacita nádržky na vodu: 2500

Odstraňování záhybů

Trvalý výstup páry: Ano

Pára pod tlakem: Až 4,5 baru

dosáhne do těžko přístupných oblastí:

Prodloužená špička

Snadné použití

Ovládání: Nastavení foukání, Řízení

kondenzace, Kontrolka nutnosti vypláchnout

nádržku, Nastavení sání, Kontrolka připravené

teploty, Kontrolka vyprázdnění nádržky na

vodu

Jednoduchá instalace a použití: Automatický

navíječ šňůry, Snadné uložení, Rukojeť a

kolečka

Ergonomie: Lehká žehlička a napařovač

dosáhne do těžko přístupných oblastí:

Napařovací špička Steam tip

Bezpečné používání: Bezpečnostní vypnutí

Nádržka na vodu: Technologie Crystal Clear,

Odnímatelná

Servis

2letá záruka: Ano

Technické údaje

Frekvence: 50 – 60

Spotřeba: 2 400

Napětí: 220 - 240

Hmotnost a rozměry

Hmotnost výrobku: 20
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