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Žehliaca plocha SteamGlide

Ochrana proti vodnému kameňu

2000 wattov

 

GC2905/50

Vynikajúci výkon pre každodenné používanie

So žehliacou plochou SteamGlide

Pre skvelé každodenné výsledky potrebujete žehličku, ktorá vás nikdy nesklame.

Táto praktická žehlička s novou žehliacou plochou SteamGlide, rovnomerným

výstupom pary a jednoduchým odstraňovaním vodného kameňa vám za svoju

cenu poskytne protihodnotu, ktorá vydrží!

Jednoducho odstraňuje záhyby

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

Zosilnená para až 95 g pre tie najnepoddajnejšie záhyby

Vysoký výkon

2000 wattov umožňuje silný kontinuálny výstup pary

Jednoduché kĺzanie po všetkých tkaninách

SteamGlide je žehliaca plocha špičkovej kvality od spoločnosti Philips

Dlhšia životnosť

Posuvný prepínač Calc Clean pre jednoduché odstránenie kameňa zo žehličky



Naparovacia žehlička GC2905/50

Hlavné prvky Technické údaje

2000 wattov

2000 wattov umožňuje silný kontinuálny

výstup pary.

Para až 30 g/min.

Kontinuálna para až do 30 g/min. pre lepšie

vyžehlenie záhybov.

Zosilnená para až 95 g

Zosilnená para až 95 g tejto žehličky umožní

jednoducho vyžehliť dokonca aj tie

najnepoddajnejšie záhyby.

Posuvný prepínač Calc Clean

Táto naparovacia žehlička sa môže plniť

obyčajnou vodou z vodovodu, pretože

s posuvným prepínačom Calc Clean je

odstraňovanie vodného kameňa zo žehličky

hračka. Na zachovanie správnej funkcie

žehličky by ste mali pri používaní vody

z vodovodu používať funkciu na odstránenie

vodného kameňa raz za mesiac.

Žehliaca plocha SteamGlide

Žehliaca plocha SteamGlide je najlepšia

žehliaca plocha naparovacej žehličky od

spoločnosti Philips. Má vysokú odolnosť proti

poškriabaniu, hladko sa kĺže a ľahko čistí.

Rýchle a účinné odstraňovanie záhybov

Žehliaca plocha: SteamGlide

Variabilné nastavenie pary: áno

Kropenie: áno

Pohodlné žehlenie

Dĺžka kábla: 1,8 m

Jednoduché používanie

Kapacita nádoby na vodu: 300 ml

Funkcia Drip stop: áno

Voľnosť kábla (otočný): Voľná napájacia šnúra

s 360-stupňovým otáčaním

Dĺžka napájacieho kábla: 1,8 m mimo Európy,

1,9 m v Európe

Používanie vzhľadom na vodný kameň

Použitie s vodou z vodovodu: áno

Technické špecifikácie

Príkon – globálne: 2000 W

Napätie: 220-240 V

Hmotnosť a rozmery

Rozmery produktu: 29,5 x 11,6 x 19,5

Hmotnosť výrobku: 1,2 kg

Odstraňovanie záhybov

Nepretržitá para: Až 30 g/min.

Zosilnená para: Až 95 g/min.
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