
 

Philips
Napařovací žehlička

GC1815
Zaručeně rychlá a efektivní

Rychlá žehlicí plocha
Život je mnohem víc než domácí práce, proto je chcete mít hotové co nejdříve. Tato 
kvalitní žehlička se zvláštní prodlouženou špičkou, jedinečně navrženými otvory pro 
vypouštění par a snadno klouzavou žehlicí plochou je přímo stvořená pro rychlost.

Pohodlné žehlení
• Méně doplňování díky velké 180ml nádržce na vodu
• Jemný rozstřik rovnoměrně zvlhčuje tkaninu
• Žehličku lze používat s vodou z vodovodního kohoutku

Snadné odstranění přehybů
• Trvalý výstup páry až 22 g/min usnadňuje odstraňování záhybů
• Parní ráz pro snadné odstranění nepoddajných záhybů
• Vertikální napařování umožňuje odstranění záhybů na zavěšených tkaninách

Snadné klouzání po všech tkaninách
• Zlatavá žehlicí plocha Dynaglide umožňuje vynikající klouzání

Delší životnost
• Funkce Calc clean chrání vaši žehličku před usazováním vodního kamene

Vysoký výkon
• Příkon 1700 W zajišťuje nepřetržitý mohutný výstup páry
 



 Výstup páry až 22 g/min
Trvalý výstup páry až 22 g/min usnadňuje 
odstraňování záhybů.

Zlatavá žehlicí plocha Dynaglide

Zlatavá žehlicí plocha Dynaglide umožňuje vynikající 
klouzání po všech tkaninách.

Parní ráz
Parní ráz pro snadné odstranění nepoddajných 
záhybů.
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Pohodlné žehlení
• Možnost otočení o 180 stupňů: Poskytuje 

maximální volnost při žehlení
• Žehličku lze používat s vodou z vodovodního 

kohoutku: Ano
• Dlouhá šňůra pro maximální dosah: 1,8 m

Bezpečné žehlení
• Lepší výsledky testů než předepisují mezinárodní 

normy pro zabránění kapání: Ano

Rychlé a výkonné žehlení
• Výkon pro rychlý ohřev a nepřetržitý mohutný 

výstup páry: 1 700 W

Technické údaje
• Rozměry: 26,1 cm × 11,5 cm × 13,6 cm cm
• Frekvence: 50 – 60 Hz
• Spotřeba: 1 700 W
• Napětí: 220 V
• Kapacita nádržky na vodu: 180 ml
• Hmotnost: 1,06 kg

Plná kontrola
• Kontrolka připravenosti teploty: Indikuje dosažení 

nastavené teploty
• Různá nastavení páry vhodná pro každé oblečení: 

Ano

Snadné odstranění přehybů
• Trvalý mohutný výstup páry usnadňuje 

odstraňování záhybů: 22 g/min
• Jemný rozstřik: Jemný rozstřik rovnoměrně 

zvlhčuje tkaninu
• Zvlášť navržené otvory umožňují distribuovat páru 

pro nejlepší napařování: Ano
• Prodloužená špička: Pro žehlení těžko přístupných 

oblastí

Dosah do těžko přístupných oblastí
• Drážka na knoflíky: Zrychluje žehlení okolí knoflíků 

a švů

Delší životnost
• Funkce Calc-clean: Chrání žehličku před 

usazováním vodního kamene
•

Specifikace
Napařovací žehlička
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