
Żelazko parowe

EasySpeed

 
Strumień pary 35 g/min,
uderzenie 110 g

Stopa ceramiczna

Autom. wyłączanie, system
antywapienny

2200 W

 
GC2046/20

Szybkie działanie — 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.

Łatwe rozprasowywanie zagnieceń

Moc do 2200 W umożliwia ciągłe wytwarzanie dużej ilości pary

Silne uderzenie pary (110 g) łatwo rozprasowuje najbardziej oporne zagniecenia

Ciągły strumień pary do 35 g/min

Ceramiczna stopa zapewnia lepszy poślizg

Pionowy strumień pary umożliwia prasowanie wiszących tkanin

Dłuższy okres użytkowania

Suwak funkcji Calc-Clean zapewnia łatwe usuwanie kamienia

Wygoda prasowania

Żelazko pozostawione bez nadzoru wyłącza się automatycznie

Blokada kapania zapobiega kapaniu wody na prasowane ubrania

Końcówka Triple Precision ułatwia prasowanie trudno dostępnych miejsc

Równomierne rozprowadzanie pary umożliwia skuteczne prasowanie

Spryskiwacz równomiernie zwilża tkaninę
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Zalety

Moc do 2200 W

Moc do 2200 W umożliwia ciągłe wytwarzanie

dużej ilości pary.

Silne uderzenie pary — do 110 g

Silne uderzenie pary (110 g) pozwala łatwo

rozprasować najbardziej oporne zagniecenia.

Strumień pary do 35 g/min

Ciągły strumień pary do 35 g/min zapewnia

optymalną ilość pary pozwalającą skutecznie

rozprasować wszystkie zagniecenia.

Stopa ceramiczna

Ceramiczna stopa jest odporna na zarysowania

i łatwa w czyszczeniu oraz zapewnia lepszy

poślizg.

Prasowanie w pionie

To żelazko firmy Philips ma funkcję pionowego

strumienia pary, która umożliwia prasowanie

wiszących 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.

Automatyczne wyłączanie

Żelazko pozostawione bez nadzoru wyłącza

się automatycznie. W przypadku ustawienia go

na podstawie wyłącza się po 8 minutach. Z

kolei w przypadku ustawienia go na stopie lub

położenia na boku wyłącza się po upływie

zaledwie 30 sekund.

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.

Polecane przez CHOICE

CHOICE to organizacja dbająca o interesy

konsumentów, która zapewnia informacje i

porady wolne od przekazu

marketingowego.CHOICE testuje produkty z

myślą o klientach, a nie markach. Jest źródłem

bezstronnych porad, recenzji i rekomendacji

dla australijskich konsumentów. W ramach

program testowego CHOICE anonimowo

kupuje produkty w sklepach detalicznych i

drobiazgowo testuje je w swoim laboratorium,

aby zapewnić konsumentom najwyższą jakość.
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Dane techniczne

Wygodne użytkowanie

Pojemność zbiornika wody: 270 ml

Blokada kapania

Automatyczne wyłączanie

Długość przewodu zasilającego: 1,8 m

Precyzyjna końcówka parowa

Stopa żelazka: Stopa ceramiczna SteamGlide

Szybkie usuwanie zagnieceń

Ciągły strumień pary: 35 g/min

Moc: 2200 W

Silne uderzenie pary: 110 g

Zróżnicowane poziomy pary

Prasowanie w pionie

Spryskiwacz

Kontrola kamienia

Usuwanie kamienia i czyszczenie:

Samoczyszczenie
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