
Żelazko parowe

EasySpeed

 
Strumień pary 30 g/min,
uderzenie 100 g

Sztyft do czyszczenia stopy
żelazka

System antywapienny

2100 W

 
GC2040/77

Szybko — od początku do końca
3 sposoby na skrócenie czasu prasowania

Żelazko EasySpeed przyspiesza proces prasowania dzięki końcówce Triple Precision, równomiernemu

rozprowadzaniu ciepła na powierzchni całej stopy żelazka i ciągłemu strumieniowi pary.

Wygoda prasowania

Spryskiwacz równomiernie zwilża tkaninę

Blokada kapania zapobiega kapaniu wody na prasowane ubrania

Równomierne rozprowadzanie pary umożliwia skuteczne prasowanie

Końcówka Triple Precision ułatwia prasowanie trudno dostępnych miejsc

Dłuższy okres użytkowania

Suwak funkcji Calc-Clean zapewnia łatwe usuwanie kamienia

Sztyft do czyszczenia ułatwia usuwanie plam ze stopy żelazka

Łatwe rozprasowywanie zagnieceń

Silne uderzenie pary (100 g) łatwo rozprasowuje najbardziej oporne zagniecenia

Ciągły strumień pary do 30 g/min ułatwia rozprasowywanie zagnieceń

Pionowy strumień pary umożliwia prasowanie wiszących tkanin

Nieprzywierająca powłoka stopy

Moc do 2100 W umożliwia ciągłe wytwarzanie dużej ilości pary
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Zalety

Moc 2100 W

Moc do 2100 W umożliwia ciągłe wytwarzanie

dużej ilości pary.

Silne uderzenie pary do 100 g

Silne uderzenie pary do 100 g umożliwia

szybkie usuwanie nawet najbardziej opornych

zagnieceń.

Strumień pary do 30 g/min

Ciągły strumień pary do 30 g/min ułatwia

rozprasowywanie zagnieceń.

Sztyft do czyszczenia

Łatwo usuwa plamy ze stopy żelazka

sprawiając, że jest ona nieskazitelnie czysta.

Prasowanie w pionie

To żelazko firmy Philips ma funkcję pionowego

strumienia pary, która umożliwia prasowanie

wiszących tkanin.

Nieprzywierająca stopa

Stopa żelazka firmy Philips jest pokryta

specjalną, nieprzywierającą powłoką

zapewniającą dobry poślizg na wszystkich

rodzajach tkanin.

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.

Blokada kapania

Blokada kapania pozwala prasować delikatne

tkaniny przy niskiej temperaturze i zapobiega

kapaniu wody.

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.

Równomierne rozprowadzanie pary

Dzięki starannie zaprojektowanej konstrukcji

stopy żelazka, para jest rozprowadzana w

równomierny sposób po całej stopie. Dzięki

temu wystarczy kilka pociągnięć, aby

równomiernie zwilżyć odzież, co z kolei

pozwala skrócić czas prasowania.

Spryskiwacz

Spryskiwacz wytwarza delikatną mgiełkę wody,

która równomiernie zwilża tkaninę, ułatwiając

rozprasowanie zagnieceń.
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Dane techniczne

Szybkie i skuteczne usuwanie zagnieceń

Stopa żelazka: Nieprzywierająca stopa

Stała dystrybucja pary: 30 g/min

Silne uderzenie pary: 100 g

Pionowy strumień pary

Spryskiwacz

Moc: 2100 W

Strumień pary

Wygodne użytkowanie

Pojemność zbiornika wody: 270 ml

Blokada kapania

Docieranie do trudno dostępnych miejsc:

Końcówka Triple Precision

Zabezpieczenie przed osadzaniem się

kamienia

Rozwiązanie antywapienne: Samoczyszczenie

Akcesoria

Sztyft do czyszczenia stopy żelazka
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