
 

Żelazko parowe

PowerLife

 
2200 W

Strumień pary 35 g/min

Silne uderzenie pary 110 g

 

GC2920/70

Stworzone z myślą o codziennej pracy
Żelazko ze stopą SteamGlide

Do osiągnięcia doskonałych rezultatów każdego dnia potrzebujesz

niezawodnego żelazka. Żelazko z nową stopą SteamGlide nieprzerwanie

wytwarza dużą ilość pary. W zestawie tabletka rozpuszczająca kamień. To

praktyczne żelazko parowe firmy Philips jest warte swojej ceny!

Łatwe rozprasowywanie zagnieceń

Ciągły strumień pary do 35 g/min

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

Pionowy strumień pary umożliwia prasowanie wiszących tkanin

Duża wydajność

Szybkie prasowanie dzięki silnemu strumieniowi pary

Dobry poślizg po wszystkich rodzajach tkanin

Stopa SteamGlide to najwyższej jakości stopa żelazka od firmy Philips

Dłuższy okres użytkowania

Suwak funkcji Calc-Clean zapewnia łatwe usunięcie kamienia

Tabletka rozpuszcza kamień, umożliwiając jego łatwe wypłukanie



Żelazko parowe GC2920/70

Zalety

2200 W

To wydajne żelazko szybko się nagrzewa i

utrzymuje równą temperaturę podczas

prasowania, ułatwiając dokładne usunięcie

zagnieceń.

Strumień pary do 35 g/min

Ciągły strumień pary do 35 g/min zapewnia

optymalną ilość pary pozwalającą skutecznie

rozprasować wszystkie zagniecenia.

Silne uderzenie pary — do 110 g

Silne uderzenie pary (110 g) łatwo

rozprasowuje najbardziej oporne zagniecenia.

Stopa SteamGlide

Stopa SteamGlide to najwyższej jakości stopa

żelazka parowego firmy Philips. Jest wysoce

odporna na zarysowania, gładko przesuwa się

po tkaninie i jest łatwa w czyszczeniu.

Suwak funkcji Calc-Clean

Ten przełącznik funkcji Calc-Clean pozwala w

łatwy sposób usuwać kamień z żelazka

parowego firmy Philips. Aby zapewnić jak

najlepsze działanie urządzenia, używaj tej

funkcji raz w miesiącu.

Tabletka rozpuszczająca kamień

Po pewnym czasie w żelazku osadza się

kamień. Specjalna tabletka rozpuszcza kamień

na cząsteczki, ułatwiając czyszczenie żelazka.

Takie czyszczenie należy przeprowadzać raz w

miesiącu.

Prasowanie w pionie

To żelazko firmy Philips ma funkcję pionowego

strumienia pary, która umożliwia prasowanie

wiszących tkanin.

 



Żelazko parowe GC2920/70

Dane techniczne

Szybkie i wydajne usuwanie zagnieceń

Stopa żelazka: Stopa SteamGlide

Prasowanie pionowe

Regulowane wytwarzanie pary

Spryskiwacz

Łatwa obsługa

Pojemność zbiorniczka wody: 300 ml

Blokada kapania

Obracany przewód: Przewód obracający się o

360 stopni

Długość przewodu zasilającego: 1,8 m poza

Europą, 1,9 m w Europie

Zabezpieczenie przed osadzaniem się

kamienia

Można używać wody z kranu

Rozwiązanie antywapienne: Podwójnie

aktywna funkcja Calc-Clean

Specyfikacja techniczna

Moc (inne kraje): 2200 W

Moc (Chiny): 1850 W

Napięcie: 220–240 V

Waga i wymiary

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

Waga produktu: 1,2 kg

Usuwanie zagnieceń

Ciągłe wytwarzanie pary: Do 35 g/min

Silne uderzenie pary: Do 110 g/min
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