
 

 

Philips PowerLife
Żelazko parowe

2400 W
Ciągły strumień pary 40 g/min
Silne uderzenie pary 150 g
Stopa SteamGlide

GC2994/20

S
4x
Do

jak

sto

kam
tworzone z myślą o codziennej pracy
 dłuższy czas eksploatacji dzięki stopie SteamGlide*

 osiągnięcia doskonałych rezultatów każdego dnia potrzebujesz niezawodnego żelazka. To wysokiej 

ości żelazko zapewnia niezawodną wydajność, ponieważ jest wyposażone w odporną na zarysowania 

pę SteamGlide, nieprzerwanie wytwarza dużą ilość pary i ma zintegrowaną funkcję usuwania 

ienia.

Szybkie i skuteczne usuwanie zagnieceń
• Moc 2400 W zapewnia szybkie nagrzewanie
• Silne uderzenie pary do 150 g ułatwia rozprasowywanie najbardziej opornych zagnieceń
• Strumień pary do 40 g/min zapewnia szybkie i wydajne prasowanie
• Pionowy strumień pary umożliwia prasowanie wiszących tkanin

Długotrwałe działanie
• Odporna na zarysowania stopa SteamGlide umożliwia szybkie prowadzenie żelazka
• Wbudowany suwak funkcji Calc-Clean i długotrwały strumień pary
• Przetestowany przewód zapewnia maksymalną trwałość i bezpieczeństwo

Wygoda prasowania
• Blokada kapania zapobiega kapaniu wody na prasowane ubrania
• Wygodny uchwyt o specjalnej fakturze



 Moc 2400 W zapewnia szybkie 
nagrzewanie

Szybkie nagrzewanie i wydajne prasowanie.

Ciągły strumień pary do 40 g/min

Mocny i stały strumień pary pozwala szybciej 
rozprasowywać zagniecenia.

Silne uderzenie pary do 150 g

Wnika głęboko w tkaninę, aby łatwo usuwać 
oporne zagniecenia.

Prasowanie w pionie

Funkcja prasowania w pionie pozwala 
odświeżyć tkaniny na wieszaku i usunąć 
zagniecenia z wiszących zasłon. Bez rozkładania 
deski.

Stopa SteamGlide

Specjalna stopa SteamGlide płynnie przesuwa 
się po każdej tkaninie. Nie przywiera, jest 
odporna na zarysowania i łatwa w czyszczeniu.

Wbudowany suwak funkcji usuwania 
kamienia

Zbiornik tego żelazka można napełniać zwykłą 
wodą z kranu. Wbudowana funkcja czyszcząca 
Calc-Clean ułatwia usuwanie kamienia z 
żelazka i gwarantuje najwyższą wydajność.

Jakość przewodu potwierdzona testami

Przewody wszystkich naszych żelazek 
parowych są dokładnie sprawdzane pod kątem 
bezpieczeństwa i trwałości.

Koniec z kapaniem

Nasza blokada kapania pozwala spokojnie 
prasować delikatne tkaniny przy niskiej 
temperaturze. Nie musisz już martwić się o 
plamy z kapiącej wody.

Zielone logo firmy Philips
„Zielone” produkty firmy Philips 
zapewniają niższe zużycie energii i 
redukcję emisji dwutlenku węgla. Jak? 
Oferują one znacznie lepsze rozwiązania 
środowiskowe w jednym lub kilku 
obszarach ekologicznych firmy Philips: 
wydajności energetycznej, opakowaniu, 
wykorzystaniu niebezpiecznych substancji, 
wadze, recyklingu i wyrzucaniu zużytych 
produktów oraz trwałości.
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Zalety
Żelazko parowe
2400 W Ciągły strumień pary 40 g/min, Silne uderzenie pary 150 g, Stopa SteamGlide
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Wygodne użytkowanie
• Blokada kapania
• Pojemność zbiornika wody: 320 ml
• Wyjątkowo duży otwór wlewowy
• Wyjątkowo stabilna podstawka pod piętę żelazka
• Możliwość stosowania wody z kranu
• Stopa żelazka: Stopa SteamGlide

Szybkie usuwanie zagnieceń
• Spryskiwacz
• Ciągły strumień pary: 40 g/min
• Moc: 2400 W
• Silne uderzenie pary: 150 g

Wydajność energetyczna
• Instrukcja obsługi: 100% przetworzony papier

Gwarancja
• 2 lata gwarancji

Rozmiar i waga
• Wymiary opakowania (S x W x D): 33,2 x 16,7 x 

13,7 cm
• Wymiary produktu (S x W x D): 31,2 x 14,7 x 

12,7 cm
• Waga żelazka: 1,255 kg

Kontrola kamienia
• Usuwanie kamienia i czyszczenie: Wbudowany 

suwak funkcji Calc-Clean
•

GC2994/20

Dane techniczne
Żelazko parowe
2400 W Ciągły strumień pary 40 g/min, Silne uderzenie pary 150 g, Stopa SteamGlide

* Porównanie z nieprzywierającą stopą firmy Philips
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