
Napařovací žehlička

EasySpeed

 
Napařování 35 g/min, parní ráz
120 g

Keramická žehlicí plocha

Automatické vypnutí +
odvápňování

2 300 W

 
GC2048/30

Rychlá od začátku do konce
5 způsobů zrychlení žehlení

Žehlička EasySpeed zrychluje žehlení díky: trojité přesné špičce, rovnoměrné distribuci tepla na žehlicí ploše,

trvalému výstupu páry, parnímu rázu a vysokému výkonu.

Snadné odstranění přehybů

Příkon až 2 300 W umožňuje stálý, vysoký výstup páry

Parní ráz až 120 g

Trvalý výstup páry až 35 g/min

Keramická žehlicí plocha pro lepší klouzání

Vertikální napařování umožňuje odstranění záhybů na zavěšených tkaninách

Delší životnost

přepínač funkce Calc clean umožňuje snadné odstranění vodního kamene z žehličky

Bezpečné žehlení

Robustní zadní strana žehličky zlepšuje stabilitu

Žehlička se automaticky vypne, když je nepoužívána

Pohodlné žehlení

Systém zabraňující odkapávání chrání oblečení před vznikem skvrn při žehlení

Špička Triple Precision umožňuje optimální kontrolu a viditelnost

Rovnoměrná distribuce páry pro účinné žehlení



Napařovací žehlička GC2048/30

Přednosti

Příkon až 2 300 W

Příkon až 2 300 W umožňuje stálý vysoký

výstup páry.

Parní ráz

Díky parnímu rázu 120 g budete moci snadno

odstranit i ty nejodolnější záhyby.

Výstup páry až 35 g/min

Neustálý výstup páry až 35 g/min zaručuje

dokonalé množství páry pro efektivní

odstraňování záhybů.

Keramická žehlicí plocha

Keramická žehlicí plocha odolná proti

poškrábání, snadně klouzá a lehce se čistí.

Vertikální napařování

Tato žehlička Philips má funkci vertikálního

napařování pro odstranění záhybů na

zavěšených tkaninách.

přepínač funkce Calc clean

Tuto parní žehličku lze používat s obyčejnou

kohoutkovou vodou a díky přepínači funkce

Calc Clean snadno odstraníte nahromaděné

usazeniny. Používáte-li obyčejnou

kohoutkovou vodu a chcete-li zachovat výkon

žehličky Philips, používejte funkci odstranění

vodního kamene jednou za měsíc.

Automatické bezpečnostní vypnutí

Žehlička se automaticky vypne, když je

nečinná. Pokud je postavená, vypne se za

8 minut. Pokud leží na žehlicí ploše nebo na

boku, vypnutí trvá pouhých 30 sekund.

Robustní zadní strana žehličky

Tato žehlička představuje speciálně navrženou,

mimořádně velkou zadní stranu, která jí

poskytuje vyšší stabilitu, když se postaví do

svislé polohy.

Systém Drip stop

Systém zabraňující odkapávání umožňuje

žehlení jemných tkanin při nižších teplotách

bez obav ze skvrn od kapiček vody.

Špička Triple Precision

Špička této žehličky Philips je přesná

3 způsoby: má ostrou špičku, drážku na

knoflíky a štíhlý design zakončení. Špička

Triple Precision umožňuje dosáhnout i do těch

nejobtížnějších oblastí, například okolo

knoflíků nebo mezi záhyby.

Rovnoměrná distribuce páry

Díky pečlivě zkonstruovanému tvaru žehlicí

plochy je pára rovnoměrně distribuována po

celé žehlicí ploše. Díky tomu vám

k rovnoměrnému navlhčení oděvu stačí méně

pohybů, a tím pádem se zkracuje i celé

žehlení.
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Specifikace

Rychlé a výkonné odstraňování záhybů

Žehlicí plocha: Keramická žehlicí plocha

Výstup páry: Ano

Plynulý výstup páry: 35 g/min

Parní ráz: 120 g

Vertikální napařování: Ano

Sprej: Ano

Spotřeba: 2300 W

Snadné použití

Kapacita nádržky na vodu: 270 ml

Drip stop: Ano

Automatické bezpečnostní vypnutí: Ano

Dosáhne do těžko přístupných oblastí: Špička

Triple Precision

Kontrola usazenin

Řešení Calc clean: Self clean
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