
Żelazko parowe

PowerLife

 
Strumień pary 40 g/min,
uderzenie 130 g

Stopa SteamGlide

Autom. wyłączanie, system
antywapienny

2400 W

 

GC2965/80

Żelazko zapewniające dużą moc prasowania
Wbudowany elektroniczny wyłącznik bezpieczeństwa

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 jest warte swojej ceny!

Łatwe rozprasowywanie zagnieceń

Ciągły strumień pary do 40 g/min

Silne uderzenie pary (130 g) łatwo rozprasowuje najbardziej oporne zagniecenia

Duża wydajność

Moc 2400 W umożliwia ciągłe wytwarzanie dużej ilości pary

Dobry poślizg po wszystkich rodzajach tkanin

Stopa SteamGlide to najwyższej jakości stopa żelazka od firmy Philips

Wygoda prasowania

Swobodne poruszanie przewodem dzięki możliwości obracania go o 360 stopni

Pionowy strumień pary umożliwia prasowanie wiszących tkanin

Bezpieczne prasowanie

3 sposoby automatycznego wyłączania



Żelazko parowe GC2965/80

Zalety Dane techniczne

2400 W

Moc 2400 W umożliwia ciągłe wytwarzanie

dużej ilości pary.

Strumień pary do 40 g/min

Żelazko firmy Philips z ciągłym strumieniem

pary do 40 g/min zapewnia idealną ilość pary

pozwalającą skutecznie rozprasować wszystkie

zagniecenia.

Silne uderzenie pary do 130 g

Funkcji silnego uderzenia pary można używać

do prasowania w pionie i usuwania

uporczywych zagnieceń.

Swobodne poruszanie przewodem

Swobodne poruszanie przewodem dzięki

możliwości obracania go o 360 stopni

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.

Prasowanie w pionie

To żelazko firmy Philips ma funkcję pionowego

strumienia pary, która umożliwia prasowanie

wiszących tkanin.

Automatyczne wyłączanie

Żelazko wyłącza się automatycznie, gdy przez

30 sekund stoi w bezruchu na stopie, przez

30 sekund leży bokiem lub przez 8 minut stoi

w pozycji pionowej.

 

Szybkie i skuteczne usuwanie zagnieceń

Stopa żelazka: Stopa SteamGlide

Pionowy strumień pary

Regulowane wytwarzanie pary

Spryskiwacz

Wygoda prasowania

Długość przewodu: 1,8 m

Wygodne użytkowanie

Pojemność zbiornika wody: 300 ml

Blokada kapania

Automatyczne wyłączanie

Obracany przewód: Przewód obracający się o

360 stopni

Większa stabilność: Gumowe krawędzie

Długość przewodu zasilającego: 1,8 m poza

Europą, 1,9 m w Europie

Zabezpieczenie przed osadzaniem się

kamienia

Możliwość korzystania z wody z kranu

Rozwiązanie antywapienne: Podwójnie

aktywna funkcja Calc-Clean

Dane techniczne

Moc (inne kraje): 2400 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

Ciągły strumień pary: Do 40 g/min

Silne uderzenie pary: Do 130 g/min

 

© 2019 Koninklijke Philips N.V.

Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie

bez powiadomienia. Znaki towarowe

są własnością Koninklijke Philips N.V.

lub własnością odpowiednich firm.

Data wydania

2019‑01‑24

Wersja: 4.0.1

EAN: 08 71010 36224 51

www.philips.com

http://www.philips.com/

