
Naparovacia
žehlička

 
Naparovanie 40 g/min;170 g
zosil. para

Keramická žehliaca plocha

2 400 W

Automatické bezpečnostné
vypnutie

 
GC3582/20

Menej dolievania vody umožní dlhšie žehlenie
Žehlite s veľkou nádobou na vodu

Rad naparovacích žehličiek Philips SmoothCare má jednu z najväčších nádob na vodu spomedzi všetkých

podobných produktov. Žehlite dlhšie bez potreby dopĺňania vody! Výkonná para vám umožní odstraňovať

záhyby bez problémov.

Pohodlné žehlenie

Systém Drip Stop proti odkvapkávaniu zabráni vzniku škvŕn na látke počas žehlenia

Extra veľkú 400 ml nádobu na vodu nemusíte tak často dopĺňať

Dlhšia životnosť

Funkcia Calc clean na predchádzanie tvorby vodného kameňa v žehličke

Jednoducho odstraňuje záhyby

Kontinuálny výstup pary až 40 g/min

Zosilnená para až 170 g

Keramická žehliaca plocha EasyFlow



Naparovacia žehlička GC3582/20

Hlavné prvky Technické údaje

Systém ochrany pred odkvapkávaním Drip-

stop

Systém Drip Stop vašej naparovacej žehličky

Philips vám umožní žehliť jemné tkaniny pri

nízkych teplotách bez obáv zo škvŕn

spôsobených kvapôčkami vody.

Funkcia Calc clean

Funkcia Calc clean vám umožňuje jednoducho

vypláchnuť vašu žehličku Philips, aby sa z nej

odstránili čiastočky vodného kameňa. Týmto sa

predĺži životnosť vašej žehličky.

Až 40 g/min. pary

Naparovacia žehlička Philips s kontinuálnym

výstupom pary až 40 g/min poskytuje ideálny

prísun pary nevyhnutný na efektívne

vyžehlenie všetkých záhybov.

Veľký zásobník na vodu

Pohodlné žehlenie s menej častým dopĺňaním.

400 ml XL nádoba na vodu umožňuje dlhšie

žehlenie bez dopĺňania. Veľké tlačidlá a

pohodlný posúvač na nastavenie pary sú ľahko

dostupné a poskytnú vám úplnú kontrolu.

Keramická žehliaca plocha EasyFlow

Keramická žehliaca plocha EasyFlow je

odolná voči poškriabaniu, hladko a

jednoducho sa kĺže a ľahko čistí.

Zosilnená para až 170 g

Zosilnenú paru možno použiť pre vertikálne

naparovanie a odolné záhyby.

 

Rýchle odstraňovanie záhybov

Kontinuálny výstup pary: 40 g/min.

Príkon: 2400 W

Zosilnená para: 170 g

Variabilné nastavenia pary

Napätie: 220 V

Jednoduché používanie

Názov žehliacej plochy: Keramická

SteamGlide

Kapacita nádoby na vodu: 400 ml

Dĺžka napájacieho kábla: 2 m

Presná naparovacia špička

Dolievanie vody kedykoľvek počas používania

Automatické bezpečnostné vypnutie

Dvierkam s bočným otváraním

Systém ochrany proti vodnému kameňu

Odstránenie vodného kameňa a čistenie:

Samočistenie

Skladovanie

Odkladanie kábla: Úchytka na kábel
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