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Nepřilnavá žehlicí plocha

 
GC1930

Rychlejší – od začátku do konce
Žehlička s rychlým plněním a vyprazdňováním vody

Život je mnohem víc než domácí práce, proto je chcete mít hotové co nejdříve.

Tato kvalitní žehlička Philips s otvorem pro rychlé plnění i vyprazdňování,

prodlouženou špičkou, jedinečně navrženými otvory pro vypouštění par a snadno

klouzavou žehlicí plochou je přímo stvořená pro rychlost

Snadné odstranění přehybů

Parní ráz pro snadné odstranění nepoddajných záhybů

Jemný rozstřik rovnoměrně zvlhčuje tkaninu

Plynulý výstup páry až 13 g/min

Snadné klouzání po všech tkaninách

Nepřilnavý povrch žehlicí plochy

Delší životnost

Dvojitý aktivní systém odvápňování zabraňuje usazování vodního kamene

Rychlejší nastavení a uskladnění

Snadné a velmi rychlé plnění nádržky na vodu

Snadné a velmi rychlé vyprazdňování nádržky na vodu



Napařovací žehlička GC1930/02

Přednosti

Nepřilnavá žehlicí plocha

Žehlicí plocha žehličky Philips je potažena

speciální nepřilnavou vrstvou, která zajišťuje

hladké klouzání na všech tkaninách.

Rozstřik

Funkce rozstřikování vytváří jemnou mlhu, která

zvlhčuje látku a usnadňuje žehlení

zmačkaných míst.

Dvojitý aktivní systém odvápňování

Dvojitý aktivní systém odvápňování napařovací

žehličky Philips zabraňuje usazování vodního

kamene pomocí tablet pro odstraňování

vodního kamene a snadno použitelné funkce

calc clean.

Parní ráz

Parní ráz pro snadné odstranění nepoddajných

záhybů.

Plynulý výstup páry

Plynulý výstup páry až 13 g/min

Snadné a velmi rychlé vyprazdňování

Snadné a velmi rychlé vyprazdňování nádržky

na vodu díky velkému vyprazdňovacímu otvoru

a dvířkům s otvíráním do stran.

Snadné a velmi rychlé plnění

Snadné a velmi rychlé plnění nádržky na vodu

díky velkému plnicímu otvoru žehličky Philips

a dvířkům s otvíráním do stran.
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Specifikace

Rychlé a výkonné odstraňování záhybů

Žehlicí plocha: Blue Ceralon

Výstup páry: Ano

Plynulý výstup páry: 13 g/min

Parní ráz: 80 g

Různá nastavení páry: Ano

Rozstřik: Ano

Špička Steam tip: Ano

Spotřeba: 1 700 W

Snadné použití

Kapacita nádržky na vodu: 180 ml

Nalévání a vylévání vody: Dvířka s otvíráním

do stran, Mimořádně velký plnicí otvor

Délka napájecího kabelu: 1,8 m

Volný kabel (otočný): Volnost pohybu i

s kabelem v rozsahu 180°

Kontrola usazenin

Vhodná pro vodu z kohoutku: Ano

Řešení Calc clean: Funkce Calc clean s dvojím

účinkem

Technické údaje

Hmotnost žehličky: 1,06 kg

Rozměry výrobku: 26,1 x 11,5 x 13,6 cm

Napětí: 220 V
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