
 

Philips
Napařovací žehlička

GC3390
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!

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

Snadné klouzání po všech tkaninách
• Žehlicí plocha SteamGlide poskytuje mohutný výstup páry a dokonalé klouzání

Delší životnost
• Dvojitý aktivní systém odvápňování zabraňuje usazování vodního kamene

Bezpečné žehlení
• Systém zabraňující odkapávání chrání oblečení před vznikem skvrn při žehlení
 



 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 žehličky EasyCare je 
hladina vody zřetelně vidět, takže jediným pohledem 
zjistíte, zda je v žehličce dostatečné množství vody.

Žehlicí plocha SteamGlide

Speciálně navržená žehlicí plocha kombinuje malé 
parní otvory umožňující dokonalé klouzání na všech 
tkaninách s velkými otvory pro účinné odstraňování 
záhybů
GC3390/02

Přednosti
• Hmotnost: 1,64 kg
•

3x snazší
• Samostatný průzračný indikátor hladiny vody: Ano
• Extra velký otvor pro plnění vodou: Ano
• Obzvlášť dlouhá šňůra: 3 m

Pohodlné žehlení
• Možnost otočení o 360 stupňů: Poskytuje 

maximální volnost při žehlení
• Systém zabraňující odkapávání: Chrání oblečení 

před vznikem skvrn při žehlení
• Integrovaný navíječ šňůry usnadňuje ukládání: Ano

Snadné odstranění přehybů
• Trvalý mohutný výstup páry usnadňuje 

odstraňování záhybů: 35 g/min g/min
• Jemný rozstřik: Jemný rozstřik rovnoměrně 

zvlhčuje tkaninu
• Prodloužená špička: Pro žehlení těžko přístupných 

oblastí
• Parní ráz odstraní i nejodolnější záhyby: 100 g/min
• Napařovací špička Steam tip: Pro obtížně 

dosažitelné části
• Vertikální napařování: Pro zavěšené tkaniny

Rychlé a výkonné žehlení
• Výkon pro rychlý ohřev a nepřetržitý mohutný 

výstup páry: 2300 W

Delší životnost
• Dvojitý aktivní systém odvápňování: Vyplachuje 
částečky vodního kamene a zabraňuje jejich 
usazování

Dokonale klouzavá
• Žehlicí plocha SteamGlide: Ano

Technické údaje
• Rozměry: 328 x 129 x 163 cm
• Frekvence: 50 – 60 Hz
• Spotřeba: 2300 W
• Napětí: 220 - 240 V
• Kapacita nádržky na vodu: 300 ml
Specifikace
Napařovací žehlička
  

Datum vydání 2009-03-13

Verze: 1.0.1

12 NC: 0000 000 00000

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování. 
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips 
Electronics N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com

http://www.philips.com

