
Napařovací žehlička

 
2000 W

Odvápňování

Nepřilnavá žehlicí plocha

 
GC1434/70

Snadné a efektivní
3 způsoby pro snadnější žehlení

S touto komfortní napařovací žehličkou je žehlení snadnější a efektivnější. Trvalý výstup páry a nepřilnavá žehlicí

plocha usnadňují klouzání po tkanině. Komfortní žehlička usnadňuje žehlení.

Snadné klouzání po všech tkaninách

Snadné klouzání po všech žehlitelných oděvech

Delší životnost

Tlačítko funkce Calc-Clean umožňuje snadné odstranění vodního kamene z žehličky

Snadné odstraňování záhybů

Jemné kropení rovnoměrně zvlhčuje tkaninu

Trvalý výstup páry až 25 g/min usnadňuje odstraňování záhybů

Výkon až 2 000 W umožňuje stálý, vysoký výstup páry

Parní ráz až 90 g odstraní i nejodolnější záhyby

Snadný začátek žehlení

Velká 220ml nádržka na vodu a jednoduché plnění vody

Větší ovladač teploty pro snadnější úpravu teploty

Špička Triple Precision umožňuje optimální kontrolu a viditelnost



Napařovací žehlička GC1434/70

Přednosti

Výkon až 2 000 W

Výkon až 2 000 W umožňuje stálý vysoký

výstup páry.

Trvalý výstup páry až 25 g/min

Trvalý výstup páry až 25 g/min usnadňuje

odstraňování záhybů.

Parní ráz až 90 g

Díky parnímu rázu 90 g budete moci snadno

odstranit i nejodolnější záhyby.

Kropení

Funkce kropení vytváří jemnou mlhu, která

zvlhčuje látku a usnadňuje žehlení

zmačkaných míst.

Nepřilnavá žehlicí plocha

Žehlicí plocha žehličky Philips je potažena

speciální nepřilnavou vrstvou, která zajišťuje

snadné klouzání po všech žehlitelných

oděvech.

Velká nádržka na vodu

Méně doplňování díky obzvlášť velké 220ml

nádržce na vodu, takže můžete vyžehlit více

oděvů najednou.

Ovladač teploty

Větší ovladač teploty pro snadnější úpravu

teploty

Špička Triple Precision

Špička této žehličky Philips je přesná

3 způsoby: má ostrou špičku, drážku na

knoflíky a štíhlý design zakončení. Špička

Triple Precision umožňuje dosáhnout i do těch

nejobtížnějších oblastí, například okolo

knoflíků nebo mezi záhyby.

Tlačítko funkce Calc-Clean

Tuto parní žehličku lze používat s obyčejnou

kohoutkovou vodou a díky tlačítku funkce Calc

Clean snadno odstraníte nahromaděné

usazeniny. Používáte-li obyčejnou

kohoutkovou vodu a chcete-li zachovat výkon

žehličky Philips, používejte funkci odstranění

vodního kamene jednou za měsíc.



Napařovací žehlička GC1434/70

Specifikace

Snadné použití

Kapacita nádržky na vodu: 220 ml

Rychlé odstraňování záhybů

Trvalý výstup páry: 25 g/min

Výkon: 2000 W

Parní ráz: 90 g
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