
Naparovacia
žehlička

 
2000 W

Ochrana proti vodnému kameňu

Nelepivá žehliaca plocha

 
GC1433/30

Jednoduchá a účinná
3 kroky na zjednodušenie žehlenia

S pohodlnou naparovacou žehličkou sa žehlenie stane jednoduchým a účinným, pričom kontinuálny výstup pary

a nelepivá žehliaca plocha zvyšujú plynulosť kĺzania. Vďaka pohodlnej žehličke tak bude žehlenie oveľa ľahšie.

Jednoduché vyrovnávanie záhybov

Výkon až 2000 W umožňuje súvislý a silný výstup pary

Kontinuálna para až do 25 g/min na dôkladné vyžehlenie záhybov

Zosilnená para až 90 g pre tie najnepoddajnejšie záhyby

Jemné kropenie rovnomerne navlhčí látku

Jednoduché kĺzanie po všetkých tkaninách

Jednoduché kĺzanie na všetkých tkaninách, ktoré je možné žehliť

Jednoduchý začiatok žehlenia

Veľká 220 ml nádoba na vodu s pohodlným dopĺňaním

Väčší regulátor teploty na jednoduchšie prispôsobenie teploty

Špička Triple Precision pre optimálne ovládanie a viditeľnosť

Dlhšia životnosť

Posuvný prepínač Calc Clean pre jednoduché odstránenie vodného kameňa zo žehličky
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Hlavné prvky

Výkon až 2000 W

Výkon až 2000 W umožňuje súvislý a silný

výstup pary.

Kontinuálna para až 25 g/min

Kontinuálna para až do 25 g/min na dôkladné

vyžehlenie záhybov.

Zosilnená para až 90 g

Zosilnená para až 90 g tejto žehličky umožní

jednoducho vyžehliť dokonca aj tie

najnepoddajnejšie záhyby.

Kropenie

Funkcia kropenia vytvára jemnú rosu, ktorá

rovnomerne zvlhčí tkaninu, čím zjednoduší

vyžehlenie záhybov.

Nelepivá žehliaca plocha

Žehliaca plocha vašej žehličky Philips je

potiahnutá nelepivou vrstvou, takže

jednoducho kĺže na všetkých tkaninách, ktoré

je možné žehliť.

Veľká nádoba na vodu

Menej dopĺňania vďaka extra veľkej 220 ml

nádobe na vodu, takže na jeden raz vyžehlíte

viac oblečenia.

Regulátor teploty

Väčší regulátor teploty na jednoduchšie

prispôsobenie teploty

Špička Triple Precision

Špička tejto žehličky Philips je presná hneď 3

spôsobmi: obsahuje úzky hrot, drážku na

gombíky a štíhly dizajn hrotu. Špička Triple

Precision vám umožní dostať sa aj do tých

najproblematickejších oblastí, napríklad okolo

gombíkov alebo medzi záhybmi.

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.
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Technické údaje

Používanie vzhľadom na vodný kameň

Riešenie na odstraňovanie vodného kameňa:

Samočistenie

Jednoduché používanie

Ultraľahký a pohodlný

Kapacita nádoby na vodu: 220 ml

Plnenie a vypúšťanie vody: Veľký plniaci otvor

Rýchle a účinné odstraňovanie záhybov

Kontinuálny výstup pary: 25 g/min.

Príkon: 2000 W

Žehliaca plocha: Nepriľnavá plocha

Kropenie

Zosilnená para: 90 g

Naparovacia špička

Udržateľnosť

Návod na použitie: 100%-ný recyklovaný

papier

Technické špecifikácie

Napätie: 240 V
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