
Parni likalnik

EasySpeed

 
Para 30 g/min; 100-gramski
izpust pare

Likalna plošča proti sprijemanju

Odstranjevanje vodnega kamna

2100 W moči

 
GC2040/70

Hitro od začetka do konca
3 načini za hitrejše likanje

Likalnik EasySpeed hitrejše likanje zagotavlja z naslednjimi funkcijami: trojna natančna konica, enakomerna

porazdelitev vročine po likalni plošči in neprekinjen izpust pare.

Enostavno glajenje gub

Moč do 2100 W omogoča stalno visoko nastavitev pare

Izpust pare 100 g omogoča enostavno glajenje najtrdovratnejših gub

Neprekinjen izpust pare do 30 g/min za boljše glajenje gub

Prevleka likalne plošče proti sprijemanju

Navpična para za glajenje gub na visečih tkaninah

Daljša življenjska doba

Drsnik omogoča preprosto odstranjevanje vodnega kamna iz likalnika

Udobno likanje

Sistem za preprečevanje kapljanja za čista oblačila med likanjem

Trojna natančna konica za optimalen nadzor in vidljivost

Enakomerna porazdelitev pare za učinkovito likanje

Fino razpršilo enakomerno navlaži tkanino



Parni likalnik GC2040/70

Značilnosti

Moč do 2100 W

Moč do 2100 W omogoča stalno visoko

nastavitev pare

Izpust pare do 100 g

Izpust pare do 100 g za hitro glajenje tudi

najtrdovratnejših gub.

Izpust pare do 30 g/min

Neprekinjen izpust pare do 30 g/min za boljše

glajenje gub.

Likalna plošča proti sprijemanju

Likalna plošča vašega likalnika Philips ima

posebno prevleko proti sprijemanju, ki

omogoča dobro drsenje po vseh tkaninah.

Navpična para

Ta likalnik Philips ima funkcijo za izpust pare v

navpičnem položaju za glajenje gub na visečih

tkaninah.

Drsnik za odstranjevanje vodnega kamna

Za ta parni likalnik lahko uporabljate običajno

vodo iz pipe, saj lahko z drsnikom enostavno

odstranite nabrani vodni kamen iz njega. Da

bo parni likalnik Philips vedno deloval

učinkovito, pri uporabi običajne vode iz pipe to

funkcijo za odstranjevanje vodnega kamna

uporabljajte enkrat mesečno.

Preprečevanje kapljanja

Sistem za preprečevanje kapljanja omogoča

likanje občutljivih tkanin pri nizkih

temperaturah, ne da bi vas skrbelo zaradi

madežev vodnih kapljic.

Trojna natančna konica

Natančno konico tega likalnika Philips

odlikujejo 3 lastnosti: je koničasta, ima žlebič

gumba in elegantno zasnovo nosu. Trojna

natančna konica vam omogoča, da lahko

sežete tudi v najtežavnejše predele, na primer

okoli gumbov ali med naborke.

Enakomerna porazdelitev pare

Likalna plošča je skrbno zasnovana tako, da

zagotavlja enakomerno porazdelitev pare po

celotni likalni plošči. Zato lahko z manj

potezami enakomerno navlažite oblačila in z

likanjem opravite hitreje.

Pršenje

Ta funkcija pršenja proizvaja fino pršenje, ki

enakomerno navlaži tkanino za lažje likanje

gub.



Parni likalnik GC2040/70

Specifikacije

Hitro in učinkovito glajenje gub

Likalna plošča: Brez sprijemanja

Izpust pare

Neprekinjen izpust pare: 30 g/min

Dodaten izpust pare: 100 g

Navpično likanje s paro

Pršenje

Napajanje: 2100 W

Enostavna uporaba

Prostornina zbiralnika za vodo: 270 ml

Zapora proti kapljanju

Doseže težje dostopna mesta: Trojna

natančna konica

Odpravljanje vodnega kamna

Rešitev za odstranjevanje vodnega kamna:

Samočistilni sistem
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