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Jednoduchá, rýchla a účinná
Žehlička s dlhodobo vysokým výkonom naparovania

Na dosiahnutie vynikajúcich výsledkov potrebujete výkonnú paru a žehličku, ktorá

to nikdy nevzdá. So zosilnenou parou 90 g, príkonom 2000 W pre nepretržitý a

silný prúd pary a funkciou samočistenia vám táto naparovacia žehlička Philips

ponúka za svoju cenu vynikajúci výkon, ktorý vydrží!

Jednoducho odstraňuje záhyby

Zosilnená para až 90 g pre tie najnepoddajnejšie záhyby

Kontinuálna para až do 30 g/min. pre lepšie vyžehlenie záhybov

Jednoduché kĺzanie po všetkých tkaninách

Nelepivý povrch žehliacej plochy

Pohodlné žehlenie

Menej dopĺňania vďaka extra veľkej 300 ml nádržke na vodu

Dlhšia životnosť

Calc clean na predchádzanie tvorbe vodného kameňa v žehličke



Naparovacia žehlička GC2730/02

Hlavné prvky Technické údaje

Zosilnená para až 90 g

Zosilnená para až 90 g tejto žehličky umožní

jednoducho vyžehliť dokonca aj tie

najnepoddajnejšie záhyby.

Nelepivá žehliaca plocha

Žehliaca plocha vašej žehličky Philips je

potiahnutá nelepivou vrstvou, takže dobre kĺže

na všetkých tkaninách.

Extra veľká 300 ml nádržka na vodu

Menej dopĺňania vody.

Para až 30 g/min.

Kontinuálna para až do 30 g/min. pre lepšie

vyžehlenie záhybov.

Funkcia Calc clean

Funkcia Calc clean vám umožňuje jednoducho

vypláchnuť vašu žehličku Philips, aby sa z nej

odstránili čiastočky vodného kameňa. Týmto sa

predĺži životnosť vašej žehličky.

 

Rýchle a účinné odstraňovanie záhybov

Žehliaca plocha: Nepriľnavá plocha

Výstup pary: áno

Kontinuálny výstup pary: 30 g/min.

Zosilnená para: 90 g

Zvislé naparovanie: áno

Variabilné nastavenie pary: áno

Kropenie: áno

Príkon: 2000 W

Jednoduché používanie

Kapacita nádoby na vodu: 300 ml

Plnenie a vypúšťanie vody: Dvierkam s

bočným otváraním

Dopĺňanie kedykoľvek: áno

Funkcia Drip stop: áno

Dĺžka napájacieho kábla: 1,9 m

Voľnosť kábla (otočný): Voľná napájacia šnúra

s 360-stupňovým otáčaním

Používanie vzhľadom na vodný kameň

Použitie s vodou z vodovodu: áno

Riešenie na odstraňovanie vodného kameňa:

Samočistenie

Technické špecifikácie

Napätie: 220 - 240 V
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