
SmoothCare
Żelazko parowe

 
Strumień pary 45 g/min,
uderzenie 180 g

Stopa ceramiczna

2600 W

Automatyczne wyłączanie

 
GC3584/30

Rzadsze napełnianie i dłuższe prasowanie
Żelazko z dużym zbiornikiem wody

Żelazka parowe firmy Philips z serii SmoothCare są wyposażone w jedne z największych zbiorników wody na

rynku. Oznacza to dłuższe prasowanie bez konieczności ponownego napełniania zbiornika. Silny strumień pary

umożliwia łatwe prasowanie opornych zgnieceń.

Wygoda prasowania

Blokada kapania zapobiega kapaniu wody na prasowane ubrania

Dzięki bardzo dużemu zbiornikowi (400 ml) wody starcza na dłużej

Dłuższy okres użytkowania

Funkcja Calc-Clean zapobiega osadzaniu się kamienia w żelazku

Łatwe rozprasowywanie zagnieceń

Ciągły strumień pary do 40 g/min

Silne uderzenie pary do 180 g

Ceramiczna stopa EasyFlow



SmoothCare Żelazko parowe GC3584/30

Zalety Dane techniczne

Blokada kapania

Blokada kapania w żelazku parowym Philips

pozwala prasować delikatne tkaniny przy

niskiej temperaturze — bez obaw o kapiącą

wodę.

Funkcja Calc–Clean

Funkcja ta pozwala na wypłukanie

osadzonego kamienia z żelazka firmy Philips.

Wydłuża to czas eksploatacji urządzenia.

Strumień pary do 40 g/min

Żelazko firmy Philips z ciągłym strumieniem

pary do 40 g/min zapewnia idealną ilość pary

pozwalającą skutecznie rozprasować wszystkie

zagniecenia.

Duży zbiornik wody

Wygodne prasowanie dzięki rzadszemu

napełnianiu. Bardzo duży zbiornik (400 ml)

umożliwia dłuższe prasowanie bez

konieczności uzupełniania wody. Duże

przyciski i wygodny suwak pary są łatwo

dostępne i zapewniają pełną kontrolę.

Ceramiczna stopa EasyFlow

Ceramiczna stopa EasyFlow jest odporna na

zarysowania i łatwa w czyszczeniu, a także

zapewnia lepszy poślizg.

Silne uderzenie pary do 180 g

Funkcji silnego uderzenia pary można używać

do prasowania w pionie i usuwania

uporczywych zagnieceń.

Szybkie usuwanie zagnieceń

Ciągły strumień pary: 45 g/min

Moc: 2600 W

Silne uderzenie pary: 180 g

Zróżnicowane poziomy pary

Napięcie: 220 V

Wygodne użytkowanie

Stopa żelazka: Stopa ceramiczna SteamGlide

Pojemność zbiornika wody: 400 ml

Długość przewodu zasilającego: 2 m

Precyzyjna końcówka parowa

Napełnianie w dowolnym momencie podczas

użytkowania

Automatyczne wyłączanie

Drzwiczki otwierające się na boki

Kontrola kamienia

Usuwanie kamienia i czyszczenie:

Samoczyszczenie

Pamięć masowa

Schowek na przewód: Zacisk do przewodu

zasilającego
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