
Żelazko parowe

PowerLife Plus

 
Strumień pary 40 g/min,
uderzenie 150 g

Stopa SteamGlide

System antywapienny

2400 W

 
GC2988/20

Stworzone z myślą o codziennej pracy

Niezawodne żelazko parowe Philips PowerLife Plus zapewnia doskonałe rezultaty każdego dnia dzięki nowej

stopie SteamGlide, funkcji ciągłego wytwarzania dużej ilości pary, łatwemu usuwaniu kamienia i wyjątkowo

stabilnej podstawie.

Szybkie nagrzewanie i duża wydajność

Moc 2400 W zapewnia szybkie nagrzewanie się

Strumień pary do 40 g/min ułatwia rozprasowywanie zagnieceń

Silne uderzenie pary (150 g) łatwo rozprasowuje najbardziej oporne zagniecenia

Dobry poślizg po wszystkich rodzajach tkanin

Stopa SteamGlide to najwyższej jakości stopa żelazka od firmy Philips

Bezpieczne prasowanie

Suwak funkcji Calc-Clean zapewnia łatwe usuwanie kamienia

Trwała podstawa zapewnia większą stabilność

Blokada kapania zapobiega kapaniu wody na prasowane ubrania

Żelazko pozostawione bez nadzoru wyłącza się automatycznie
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Zalety

Moc 2400 W zapewnia szybkie nagrzewanie

się

Moc 2400 W zapewnia szybkie nagrzewanie

się i skuteczną pracę

Strumień pary do 40 g/min

Ciągły strumień pary do 40 g/min zapewnia

doskonałą ilość pary pozwalającą skutecznie

rozprasować wszystkie zagniecenia.

Silne uderzenie pary do 150 g

Silne uderzenie pary (150 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

Z tym żelazkiem parowym można używać

zwykłej wody z kranu. Ponadto suwak funkcji

Calc-Clean ułatwia usuwanie kamienia z

żelazka. Aby utrzymać prawidłowe działanie

żelazka parowego Philips, w przypadku

korzystania z wody z kranu należy używać tej

funkcji raz w miesiącu.

Blokada kapania

Blokada kapania w żelazku parowym Philips

pozwala prasować delikatne tkaniny przy

niskiej temperaturze — bez obaw o kapiącą

wodę.

Trwała podstawa

To żelazko jest wyposażone w specjalnie

zaprojektowaną, bardzo dużą podstawę, która

zapewnia dodatkową stabilność po ustawieniu

żelazka w pozycji pionowej.

Automatyczne wyłączanie

Żelazko pozostawione bez nadzoru wyłącza

się automatycznie. W przypadku ustawienia go

na podstawie wyłącza się po 8 minutach. Z

kolei w przypadku ustawienia go na stopie lub

położenia na boku wyłącza się po upływie

zaledwie 30 sekund.
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Dane techniczne

Zabezpieczenie przed osadzaniem się

kamienia

Rozwiązanie antywapienne: Suwak funkcji

Calc-Clean

Wygodne użytkowanie

Blokada kapania

Długość przewodu zasilającego: 2 m

Pojemność zbiornika wody: 300 ml

Napełnianie i wylewanie wody: Duży otwór

wlewowy

Automatyczne wyłączanie

Szybkie i skuteczne usuwanie zagnieceń

Stała dystrybucja pary: 40 g/min

Moc: 2400 W

Stopa żelazka: Stopa SteamGlide

Spryskiwacz

Silne uderzenie pary: 150 g

Pionowy strumień pary
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