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Rýchlejšie – od začiatku až do konca
Super rýchle naplnenie a vypustenie vody

Okrem domácich prác predsa existujú aj zaujímavejšie veci, ktoré môžete robiť,

takže ich chcete urobiť čo najrýchlejšie. Vďaka rýchlemu plniacemu a

vyprázdňovaciemu otvoru, zahrotenej špičke a hladko kĺzajúcej žehliacej ploche je

táto kvalitná žehlička jednoducho ako stvorená pre rýchle žehlenie.

Jednoducho odstraňuje záhyby

Vertikálna para pre odstránenie záhybov na zavesených látkach

Zosilnenie pary na ľahké odstránenie nepoddajných záhybov

Kontinuálny výstup pary až 14 g/min.

Jednoduché kĺzanie po všetkých tkaninách

Keramická žehliaca plocha pre hladšie kĺzanie

Dlhšia životnosť

Systém Double Active Calc zabraňuje vytváraniu vodného kameňa

Rýchlejšie zloženie a odkladanie

Jednoduché a rýchle plnenie nádržky na vodu

Jednoduché a super rýchle vyprázdnenie nádržky na vodu



Naparovacia žehlička GC1980/02

Hlavné prvky Technické údaje

Systém Double Active Calc

Systém Double Active Calc vo vašej žehličke

Philips zabraňuje usadzovaniu vodného

kameňa prostredníctvom tabliet a ľahko

použiteľnej funkcie na odstraňovanie vodného

kameňa.

Zvislá para

Vertikálna para pre odstránenie záhybov na

zavesených látkach.

Prídavný prúd pary

Zosilnenie pary na ľahké odstránenie

nepoddajných záhybov.

Keramická žehliaca plocha

Keramická žehliaca plocha je odolná voči

poškriabaniu, hladko a jednoducho sa kĺže a

ľahko čistí.

Kontinuálny výstup pary

Kontinuálny výstup pary až 14 g/min.

Jednoduché a super rýchle vyprázdnenie

Jednoduché a super rýchle vyprázdnenie

nádržky na vodu vďaka veľkému

vyprázdňovaciemu otvoru a dvierkam s bočným

otváraním.

Jednoduché a super rýchle plnenie

Jednoduché a rýchle plnenie nádržky na vodu

vďaka veľkému plniacemu otvoru a dvierkam s

bočným otváraním na žehličke Philips.

 

Rýchle a účinné odstraňovanie záhybov

Žehliaca plocha: Keramika

Kontinuálny výstup pary: áno

Kontinuálny výstup pary: 14 g/min.

Prídavný prúd pary: 80 g

Zvislá para: áno

Variabilné nastavenie pary: áno

Kropenie: áno

Naparovacia špička: áno

Príkon: 1700 W

Jednoduché používanie

Kapacita nádoby na vodu: 180 ml

Plnenie a vypúšťanie vody: Dvierkam s

bočným otváraním, Extra veľký plniaci otvor

Dĺžka napájacieho kábla: 1,8 m

Voľnosť kábla (otočný): Kábel so 180-

stupňovou voľnosťou

Používanie vzhľadom na vodný kameň

Použitie s vodou z vodovodu: áno

Riešenie na odstraňovanie vodného kameňa:

Odstraňovanie systémom Double Active Calc

Technické špecifikácie

Hmotnosť žehličky: 1,06 kg

Rozmery produktu: 26,1 x 11,5 x 13,6 cm

Napätie: 220 V

 

© 2019 Koninklijke Philips N.V.

Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny

špecifikácií bez oznámenia.

Ochranné známky sú majetkom

Koninklijke Philips N.V. alebo ich

príslušných vlastníkov.

Dátum vydania

2019‑01‑16

Verzia: 4.0.1

www.philips.com

http://www.philips.com/

