
Napařovací žehlička

3300 series

 

3m šňůra

 
GC3330

Skvělé výsledky s minimálním úsilím
3x snazší

Kromě mimořádného pohodlí, které je zajištěno díky velkému otvoru, obzvlášť dlouhé šňůře a indikátoru hladiny

vody, nabízí napařovací žehlička Philips také novou žehlicí plochu SteamGlide, která usnadňuje a zdokonaluje

žehlení!

Dosah do těžko přístupných oblastí

Prodloužená špička umožňuje žehlení těžko přístupných oblastí

Bezpečné žehlení

Systém zabraňující odkapávání chrání oblečení před vznikem skvrn při žehlení

Pohodlné žehlení

Méně doplňování díky obzvlášť velké 300ml nádržce na vodu

Obzvlášť dlouhá 3metrová šňůra pro maximální dosah

Průzračný indikátor pro zřetelné označení hladiny vody

Měkká rukojeť dlouhodobě zajišťuje pohodlné žehlení

Snadné klouzání po všech tkaninách

Žehlicí plocha SteamGlide je prvotřídní žehlicí plochou Philips

Delší životnost

Dvojitý aktivní systém odvápňování zabraňuje usazování vodního kamene



Napařovací žehlička GC3330/02

Přednosti Specifikace

Obzvlášť velká 300ml nádržka na vodu

Méně doplňování.

Obzvlášť dlouhá 3m šňůra

S 3metrovou šňůrou můžete snadno dosáhnout

do všech okrajů žehlicího prkna a ještě dále!

Dobře viditelný indikátor vodní hladiny

Díky průzračnému indikátoru je hladina vody

zřetelně vidět, takže jediným pohledem zjistíte,

zda je v žehličce dostatečné množství vody.

Prodloužená špička

Jedinečná prodloužená špička umožňuje

žehlení i nejhůře přístupných oblastí.

Žehlicí plocha SteamGlide

Žehlicí plocha SteamGlide je nejlepší žehlicí

plochou Philips. Má vynikající odolnost proti

poškrábání, vynikající klouzání a snadno se

čistí.

Měkká rukojeť

Měkká rukojeť umožňuje pohodlné žehlení i

v případě déle trvající práce.

 

Pohodlné žehlení

Větší pohodlí: Volnost pohybu i se šňůrou

v rozsahu 360°, Samostatný průzračný

indikátor hladiny vody, Měkká rukojeť

Odstraňování vodního kamene: Dvojitý aktivní

systém odvápňování

Délka šňůry: 3 m

Žádné vytékání: Systém zabraňující

odkapávání

Kapacita nádržky na vodu: 300 ml

Odstraňování záhybů

Trvalý výstup páry: Až 35 g/min

dosáhne do těžko přístupných oblastí:

Prodloužená špička

Rozstřik: Ano

Parní ráz: Až 100 g/min

Vertikální napařování: Ano

Snadné použití

Jednoduchá instalace a použití: Extra velký

otvor pro plnění vodou, Integrované řešení

uložení šňůry

Rychlé zahřátí: Ano

Dokonale klouzavá

Žehlicí plocha: Žehlicí plocha SteamGlide

Technické údaje

Frekvence: 50 – 60

Spotřeba: 2300

Napětí: 220 - 240

Hmotnost a rozměry

Rozměry výrobku: 328 x 129 x 163

Hmotnost výrobku: 1,64
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