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GC2730

Jednoduchá, rychlá a účinná
Žehlička s výkonnějším výstupem páry

Dosažení nejlepších výsledků vyžaduje výkonný výstup páry a žehličku, na kterou

je spolehnutí. Díky 90g parnímu rázu, systému samočištění Self clean a příkonu

2 000 W, který zajišťuje nepřetržitý mohutný výstup páry, představuje tato

praktická napařovací žehlička Philips trvalou hodnotu!

Snadné odstranění přehybů

Parní ráz až 90 g odstraní i nejodolnější záhyby

Trvalý výstup páry až 30 g/min usnadňuje odstraňování záhybů

Snadné klouzání po všech tkaninách

Nepřilnavý povrch žehlicí plochy

Pohodlné žehlení

Méně doplňování díky obzvlášť velké 300ml nádržce na vodu

Delší životnost

Funkce Calc clean chrání vaši žehličku před usazováním vodního kamene



Napařovací žehlička GC2730/02

Přednosti Specifikace

Parní ráz až 90 g

Díky parnímu rázu 90 g budete moci snadno

odstranit nejodolnější záhyby.

Nepřilnavá žehlicí plocha

Žehlicí plocha žehličky Philips je potažena

speciální nepřilnavou vrstvou, která zajišťuje

hladké klouzání na všech tkaninách.

Obzvlášť velká 300ml nádržka na vodu

Méně doplňování.

Výstup páry až 30 g/min

Trvalý výstup páry až 30 g/min usnadňuje

odstraňování záhybů.

Funkce Calc Clean

Díky funkci calc clean zbavíte žehličku Philips

částeček vodního kamene jednoduchým

vypláchnutím. Tím prodloužíte životnost

žehličky.

 

Rychlé a výkonné odstraňování záhybů

Žehlicí plocha: Nepřilnavá žehlicí plocha

Výstup páry: Ano

Plynulý výstup páry: 30 g/min

Parní ráz: 90 g

Vertikální napařování: Ano

Různá nastavení páry: Ano

Rozstřik: Ano

Spotřeba: 2000 W

Snadné použití

Kapacita nádržky na vodu: 300 ml

Nalévání a vylévání vody: Dvířka s otvíráním

do stran

Lze kdykoli doplnit: Ano

Drip stop: Ano

Délka napájecího kabelu: 1,9 m

Volný kabel (otočný): Volnost pohybu i

s kabelem v rozsahu 360°

Kontrola usazenin

Vhodná pro vodu z kohoutku: Ano

Řešení Calc clean: Automatické čištění

Technické údaje

Napětí: 220–240 V
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