
Naparovacia
žehlička

PowerLife Plus

 
Naparovanie 40 g/min;140 g
zosil. para

Žehliaca plocha SteamGlide

Ochrana proti vodnému kameňu

2400 wattov

 
GC2986/40

Vynikajúci výkon pre každodenné

používanie
Naparovacia žehlička Philips PowerLife Plus vám každý deň prináša skvelé výsledky a nikdy vás nesklame vďaka

svojej novej žehliacej ploche SteamGlide, neustále silnému výstupu pary, jednoducho použiteľnej funkcii Calc-

Clean na odstránenie vodného kameňa a zabezpečenie dlhotrvajúceho naparovania a vďaka mimoriadne

stabilnému podstavcu.

Rýchlosť a vysoký výkon

2400 W na rýchle zahriatie

Výstup pary až 40 g/min. pre lepšie vyžehlenie záhybov

Zosilnená para až 140 g

Jednoduché kĺzanie po všetkých tkaninách

SteamGlide je žehliaca plocha špičkovej kvality od spoločnosti Philips

Bezpečné žehlenie

Posuvný prepínač Calc Clean pre jednoduché odstránenie kameňa zo žehličky

Robustný podstavec pre lepšiu stabilitu

Systém zastavenia odkvapkávania zabráni vzniku škvŕn na látke počas žehlenia

Žehlička sa automaticky vypne, keď ju ponecháte bez dozoru



Naparovacia žehlička GC2986/40

Hlavné prvky Technické údaje

2400 W na rýchle zahriatie

2400 W na rýchle zahriatie a vysoký výkon

Para až 40 g/min.

Kontinuálny výstup pary až 40 g/min.

poskytuje ideálny prísun pary nevyhnutný na

efektívne vyžehlenie všetkých záhybov.

Zosilnená para až 140 g

Zosilnená para až 140 g pre rýchle odstránenie

aj tých najodolnejších záhybov.

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.

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.

Systém ochrany pred odkvapkávaním

Systém Drip Stop vašej naparovacej žehličky

Philips vám umožní žehliť jemné tkaniny pri

nízkych teplotách bez obáv zo škvŕn

spôsobených kvapôčkami vody.

Robustný podstavec

Žehlička je vybavená špeciálne navrhnutým

extra veľkým podstavcom, ktorý zaručuje vyššiu

stabilitu pri položení žehličky do zvislej polohy.

Automatické vypnutie

Žehlička sa automaticky vypne, keď ju

ponecháte bez dozoru. Ak ju necháte

vzpriamene na podstavci, vypne sa po 8

minútach. Ak ju necháte na žehliacej ploche

alebo na boku, žehlička sa vypne už po 30

sekundách.

Používanie vzhľadom na vodný kameň

Riešenie na odstraňovanie vodného kameňa:

Posuvný prepínač Calc Clean

Jednoduché používanie

Funkcia Drip stop

Dĺžka napájacieho kábla: 2 m

Kapacita nádoby na vodu: 300 ml

Plnenie a vypúšťanie vody: Veľký plniaci

otvor

Automatické bezpečnostné vypnutie

Rýchle a účinné odstraňovanie záhybov

Kontinuálny výstup pary: 40 g/min.

Príkon: 2400 W

Žehliaca plocha: SteamGlide

Kropenie

Zosilnená para: 140 g

Zvislé naparovanie

Udržateľnosť

Úspora energie*: 20 %

* Až 20 % úspora energie podľa IEC 603311, v porovnaní s

RI3320 pri max. nastavení
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