
 

Naparovacia
žehlička

PowerLife

 
2200 W

Para 35 g/min.

Zosilnený prúd pary 110 g

 

GC2930/02

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 tabletou na odstránenie vodného kameňa vám za svoju cenu

poskytne protihodnotu, ktorá vydrží!

Jednoducho odstraňuje záhyby

Kontinuálny výstup pary až 35 g/min

Zosilnenie pary až 110 g/min vám pomôže odstrániť nepoddajné záhyby

Vertikálna para pre odstránenie záhybov na zavesených látkach

Vysoký výkon

2200 wattov umožňuje silný a trvalý výstup pary

Jednoduché kĺzanie po všetkých tkaninách

SteamGlide je žehliaca plocha špičkovej kvality od spoločnosti Philips

Dlhšia životnosť

Systém Double Active Calc zabraňuje vytváraniu vodného kameňa



Naparovacia žehlička GC2930/02

Hlavné prvky Technické údaje

2200 wattov

2200 wattov umožňuje silný a trvalý výstup

pary

Výstup pary až 35 g/min

Kontinuálny výstup pary až 35 g/min.

poskytuje ideálny prísun pary nevyhnutný na

efektívne vyžehlenie všetkých záhybov.

Zosilnenie pary až 110 g/min

Zosilnenie pary až 110 g/min vám pomôže

jednoducho odstrániť tie najnepoddajnejšie

záhyby

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.

Zvislá para

Vertikálna para pre odstránenie záhybov na

zavesených látkach.

Systém Double Active Calc

Systém Double Active Calc vo vašej žehličke

Philips zabraňuje usadzovaniu vodného

kameňa prostredníctvom tabliet a ľahko

použiteľnej funkcie na odstraňovanie vodného

kameňa.

 

Rýchle a účinné odstraňovanie záhybov

Žehliaca plocha: SteamGlide

Zvislá para: áno

Variabilné nastavenie pary: áno

Kropenie: áno

Jednoduché používanie

Kapacita nádoby na vodu: 300 ml

Funkcia zastavenia odkvapkávania Drip stop:

áno

Voľnosť kábla (otočný): Voľná napájacia šnúra

s 360-stupňovým otáčaním

Výnimočná stabilita: Gumený ochranný prvok

Dĺžka napájacieho kábla: 2 m

Používanie vzhľadom na vodný kameň

Použitie s vodou z vodovodu: áno

Riešenie na odstraňovanie vodného kameňa:

Odstraňovanie systémom Double Active Calc

Technické špecifikácie

Príkon – globálne: 2 200 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 35 g/min.
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