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Wspaniałe rezultaty przy małym wysiłku
3 razy łatwiejsze i szybsze prasowanie

To żelazko parowe firmy Philips oferuje nie tylko większą wygodę użytkowania, którą zapewnia duży otwór

wlewowy wody, bardzo długi przewód i wskaźnik poziomu wody — jego nowa stopa SteamGlide zapewnia

lżejszy poślizg, dzięki czemu prasowanie jest mniej męczące!

Dosięga trudnych miejsc

Spiczasta końcówka do prasowania trudno dostępnych miejsc

Wygoda prasowania

Blokada kapania zapobiega kapaniu wody na prasowane ubrania

Duży otwór wlewowy wody umożliwia łatwe i szybkie napełnianie

Wyjątkowo długi przewód zapewnia duże pole manewru

Niezwykle czytelny wskaźnik ułatwia sprawdzanie poziomu wody

Dobry poślizg po wszystkich rodzajach tkanin

Stopa SteamGlide to najwyższej jakości stopa żelazka od firmy Philips



Żelazko parowe GC3320/02

Zalety Dane techniczne

Blokada kapania

Blokada kapania w żelazku parowym Philips

pozwala prasować delikatne tkaniny przy

niskiej temperaturze — bez obaw o kapiącą

wodę.

Duży otwór wlewowy wody

Bardzo duży otwór wlewowy wody sprawia, że

uzupełnianie wody zajmuje parę sekund i

eliminuje ryzyko jej rozlania!

Wyjątkowo długi przewód

Wyjątkowo długi przewód umożliwia

swobodne manewrowanie żelazkiem po całej

powierzchni deski do prasowania, a nawet

jeszcze dalej.

Dobrze widoczny poziom wody

Niezwykle czytelny wskaźnik żelazka firmy

Philips sprawia, że poziom wody można

szybko i łatwo sprawdzić za jednym

spojrzeniem.

Spiczasta końcówka

Wyjątkowa, spiczasta końcówka umożliwia

prasowanie nawet najtrudniej dostępnych

miejsc.

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.

 

Wygoda prasowania

Dodatkowa wygoda: Przewód obracający się

o 360 stopni, Niezwykle wyraźny wskaźnik

poziomu wody

Długość przewodu: 3 m

Pojemność zbiorniczka wody: 300 ml

Usuwanie zagnieceń

Ciągłe wytwarzanie pary: Do 35 g/min

Docieranie do trudno dostępnych miejsc:

Spiczasta końcówka

Spryskiwacz

Silne uderzenie pary: Do 100 g/min

Łatwe użytkowanie

Łatwa konfiguracja i przechowywanie: Duży

otwór wlewowy wody, Wbudowany schowek

na przewód

Specyfikacja techniczna

Częstotliwość: 50–60

Moc: 2300

Napięcie: 220–240

Waga i wymiary

Wymiary produktu: 328 x 129 x 163

Waga produktu: 1,64
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