
Napařovací žehlička

 
Napařování 45 g/min, parní ráz
180 g

Keramická žehlicí plocha

2 600 W

Automatické bezpečnostní
vypnutí

 
GC3584/30

Méně doplňování vody pro delší žehlení
Žehlička s velkou nádržkou na vodu

Řada parních žehliček Philips SmoothCare má jednu z největších nádržek na vodu, které můžete u parních

žehliček najít. Žehlete déle bez doplňování! Výkonná pára vám umožní snadno odstranit ztuhlé záhyby.

Pohodlné žehlení

Systém zabraňující odkapávání chrání oblečení před vznikem skvrn při žehlení

Velká 400ml nádržka na vodu, kterou nemusíte často doplňovat

Delší životnost

Funkce Calc clean chrání vaši žehličku před usazováním vodního kamene

Snadné odstranění přehybů

Trvalý výstup páry až 40 g/min

Parní ráz až 180 g

Keramická žehlicí plocha EasyFlow



Napařovací žehlička GC3584/30

Přednosti Specifikace

Systém zabraňující odkapávání

Systém zabraňující odkapávání v napařovací

žehličce Philips umožňuje žehlení jemných

tkanin při nižších teplotách bez obav ze skvrn

od kapiček vody.

Funkce Calc Clean

Díky funkci calc clean zbavíte žehličku Philips

částeček vodního kamene jednoduchým

vypláchnutím. Tím prodloužíte životnost

žehličky.

Výstup páry až 40 g/min

Napařovací žehlička Philips s trvalým

výstupem páry až 40 g/min zaručuje dokonalé

množství páry pro efektivní odstraňování

záhybů.

Velká nádržka na vodu

Pohodlné žehlení s méně častým

doplňováním. Nádržka na vodu XL 400 ml

umožňuje delší žehlení bez doplňování. Velká

tlačítka a pohodlný posuvník páry jsou snadno

dostupné a dávají vám plnou kontrolu.

Keramická žehlicí plocha EasyFlow

Keramická žehlicí plocha EasyFlow je odolná

proti poškrábání, umožňuje snadné klouzání a

lze ji lehce čistit.

Parní ráz až 180 g

Parní ráz lze použít pro vertikální napařování a

nejodolnější záhyby.

 

Rychlé odstraňování záhybů

Trvalý výstup páry: 45 g/min

Spotřeba: 2 600 W

Parní ráz: 180 g

Různé úrovně páry: Ano

Napětí: 220 V

Snadné použití

Název žehlicí plochy: Keramická –

SteamGlide

Kapacita nádržky na vodu: 400 ml

Délka napájecího kabelu: 2 m

Napařovací špička Precision: Ano

Doplnění kdykoliv během používání: Ano

Automatické bezpečnostní vypnutí: Ano

Dvířka s otvíráním do stran: Ano

Odstranění vodního kamene

Odstranění vodního kamene a čištění:

Automatické čištění

Úložiště

Úložný prostor pro kabel: Svorka kabelu
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