
Żelazko parowe

 
2000 W

System antywapienny

Nieprzywierająca stopa

 
GC1434/70

Proste i skuteczne
3 sposoby na ułatwienie prasowania

To wygodne żelazko parowe sprawia, że prasowanie jest łatwe i skuteczne dzięki ciągłemu strumieniowi pary i

nieprzywierającej stopie, która ułatwia poślizg. Prasowanie za pomocą tego żelazka jest niezwykle proste.

Dobry poślizg po wszystkich rodzajach tkanin

Łatwy poślizg na wszystkich ubraniach, które można prasować

Dłuższy okres użytkowania

Suwak funkcji Calc-Clean zapewnia łatwe usuwanie kamienia

Łatwe usuwanie zagnieceń

Spryskiwacz równomiernie zwilża tkaninę

Ciągły strumień pary do 25 g/min ułatwia rozprasowywanie

Moc do 2000 W umożliwia ciągłe wytwarzanie dużej ilości pary

Silne uderzenie pary do 90 g rozprasowuje najbardziej oporne zagniecenia

Łatwiejsze rozpoczęcie prasowania

Duży zbiornik wody o pojemności 220 ml i łatwe napełnianie

Większe pokrętło temperatury ułatwia regulację

Końcówka Triple Precision ułatwia prasowanie trudno dostępnych miejsc
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Zalety

Moc do 2000 W

Moc do 2000 W umożliwia ciągłe wytwarzanie

dużej ilości pary.

Ciągłe wytwarzanie pary do 25 g/min

Ciągły strumień pary do 25 g/min ułatwia

rozprasowywanie.

Silne uderzenie pary do 90 g

Silne uderzenie pary (90 g) łatwo rozprasowuje

najbardziej oporne zagniecenia.

Spryskiwacz

Spryskiwacz wytwarza delikatną mgiełkę wody,

która równomiernie zwilża tkaninę, ułatwiając

rozprasowanie zagnieceń.

Nieprzywierająca stopa

Stopa żelazka firmy Philips jest pokryta

specjalną, nieprzywierającą powłoką

zapewniającą łatwy poślizg na wszystkich

ubraniach, które można prasować.

Duży zbiornik wody

Duży zbiornik wody o pojemności 220 ml

umożliwia wyprasowanie większej ilości ubrań

za jednym razem.

Pokrętło temperatury

Większe pokrętło temperatury ułatwia

regulację

Końcówka Triple Precision

Końcówka stożka parowego tego żelazka

Philips jest precyzyjna na 3 sposoby: ma

spiczastą końcówkę, rowek do prasowania

wokół guzików oraz gładki kształt. Końcówka

Triple Precision pozwala dotrzeć nawet do

najtrudniej dostępnych miejsc, m.in. obszaru

wokół guzików oraz pomiędzy plisami.

Suwak funkcji Calc-Clean

Z tym żelazkiem parowym można używać

zwykłej wody z kranu. Ponadto suwak funkcji

Calc-Clean ułatwia usuwanie kamienia z

żelazka. Aby utrzymać prawidłowe działanie

żelazka parowego Philips, w przypadku

korzystania z wody z kranu należy używać tej

funkcji raz w miesiącu.
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Dane techniczne

Wygodne użytkowanie

Pojemność zbiornika wody: 220 ml

Szybkie usuwanie zagnieceń

Ciągły strumień pary: 25 g/min

Moc: 2000 W

Silne uderzenie pary: 90 g
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