
Naparovacia
žehlička

EasySpeed

 
Naparovanie 20 g/min;70 g
zosil. para

Nelepivá žehliaca plocha

Ochrana proti vodnému kameňu

1800 wattov

 

GC1020/70

Rýchle, od začiatku až do konca
3 spôsoby na zrýchlenie žehlenia

Táto žehlička EasySpeed urýchli žehlenie vďaka: trojnásobne presnejšej špičke,

rovnomernému rozvádzaniu tepla po žehliacej ploche a súvislému výstupu pary.

Jednoducho odstraňuje záhyby

Výkon až 1800 W umožňuje súvislý a silný výstup pary

Zosilnená para až 70 g

Nepretržitá para až do 20 g/min pre lepšie vyžehlenie záhybov

Nelepivý povrch žehliacej plochy

Dlhšia životnosť

Posuvný prepínač Calc Clean pre jednoduché odstránenie kameňa zo žehličky

Pohodlné žehlenie

Špička Triple Precision Tip pre optimálne ovládanie a viditeľnosť

Rovnomerná distribúcia pary pre účinné žehlenie

Jemné kropenie rovnomerne navlhčí látku



Naparovacia žehlička GC1020/70

Hlavné prvky

Výkon až 1800 W

Výkon až 1800 W umožňuje súvislý a silný

výstup pary.

Zosilnená para

Zosilnená para až 70 g tejto žehličky umožní

jednoducho vyžehliť dokonca aj tie

najnepoddajnejšie záhyby.

Nepretržitá para až do 20 g/min

Nepretržitá para až do 20 g/min pre lepšie

vyžehlenie záhybov.

Nelepivá žehliaca plocha

Žehliaca plocha vašej žehličky Philips je

potiahnutá nelepivou vrstvou, takže dobre kĺže

na všetkých tkaninách.

Posuvný prepínač Calc Clean

Táto naparovacia žehlička sa môže plniť

obyčajnou vodou z vodovodu, pretože

s posuvným prepínačom Calc Clean je

odstraňovanie vodného kameňa zo žehličky

hračka. Na zachovanie správnej funkcie

žehličky by ste mali pri používaní vody

z vodovodu používať funkciu na odstránenie

vodného kameňa raz za mesiac.

Špička Triple Precision Tip

Špička tejto žehličky Philips je presná hneď 3

spôsobmi: obsahuje úzky hrot, drážku na

gombíky a štíhly dizajn hrotu. Špička Triple

Precision Tip vám umožní dostať sa aj do tých

najproblematickejších oblastí, napríklad okolo

gombíkov alebo medzi záhybmi.

Rovnomerná distribúcia pary

Vďaka dôkladne navrhnutej žehliacej ploche sa

po nej para rozvádza rovnomerne. Preto stačí

menej ťahov na rovnomerné navlhčenie

odevov, vďaka čomu vám žehlenie zaberie

menej času.

Kropenie

Funkcia kropenia vytvára jemnú paru, ktorá

rovnomerne zvlhčí tkaninu, čím zjednoduší

vyžehlenie záhybov.



Naparovacia žehlička GC1020/70

Technické údaje

Rýchle a účinné odstraňovanie záhybov

Žehliaca plocha: Nepriľnavá plocha

Výstup pary: áno

Kontinuálny výstup pary: 20 g/min.

Zosilnená para: 70 g

Kropenie: áno

Príkon: 1800 W

Jednoduché používanie

Kapacita nádoby na vodu: 200 ml

Dostane sa na komplikované miesta: Špička

Triple Precision Tip

Používanie vzhľadom na vodný kameň

Riešenie na odstraňovanie vodného kameňa:

Samočistenie
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