
 

Ročni parni likalni za
oblačila

Steam&Go

 
1300 W, do 24 g/min

Vodoravno in navpično likanje s
paro

70-ml snemljivi zbiralnik za
vodo

Na toploto odporna torbica za
shranj.

 

GC362/80

Kompaktna rešitev za enostavno glajenje gub

Navpična ali vodoravna uporaba za boljše rezultate

Enostavnejše parno likanje z ogrevano ploščo SmartFlow. Uporabite navpično ali

vodoravno na področjih, ki jih je težko zlikati, in za osvežitev oblačil –

zagotovljeno brez prežganin. Zaradi lahke in kompaktne zasnove ga lahko

uporabite kjer koli in kadar koli. Spustite paro in zlikajte.

Hitro glajenje gub

Navpično in vodoravno likanje s paro za priročnejšo uporabo

Ogrevana plošča SmartFlow za učinkovitejše likanje s paro*

Samodejni neprekinjeni izpust pare za enostavno glajenje gub

Priložena krtača za gostejše tkanine

Preprosta in varna uporaba

Za varno likanje vseh primernih tkanin, zagotovljeno brez prežganin

Ne potrebujete likalne deske

Kompaktna zasnova za priročno uporabo, shranjevanje in uporabo na potovanjih

Snemljiv zbiralnik za vodo za enostavno polnjenje

2,5-metrski kabel za daljši doseg

Na toploto odporna torbica za enostavno shranjevanje.

Oblačila osvežite brez pranja ali kemičnega čiščenja

Neprekinjena para odstrani vonjave in uniči 99,9 % bakterij



Ročni parni likalni za oblačila GC362/80

Značilnosti

Navpično in vodoravno likanje s paro

Oblačila likajte navpično in hitro zgladite gube

ter osvežite viseča oblačila brez uporabe

likalne deske. Vodoravno zlikajte dele oblačil,

ki so zahtevni za likanje, kot so ovratniki srajc

in manšete. Neprekinjen izpust pare v obeh

položajih poskrbi za vrhunske rezultate.

Ogrevana plošča SmartFlow

Plošča likalne enote s tehnologijo SmartFlow

je ogreta na optimalno temperaturo, varno za

vse tkanine, in preprečuje mokre madeže na

oblačilih. Ogreta plošča likalne enote med

vodoravnim likanjem poskrbi za še boljše

rezultate likanja s paro*.

Neprekinjena para

Električna črpalka poskrbi za samodejni

neprekinjeni izpust pare za preprosto in hitro

glajenje gub.

Priložena krtača

Priložena krtača odpre vlakna tkanine in

omogoča globlje prodiranje pare. Posebno

uporabna je pri debelejših oblačilih, kot so

jakne in plašči. Priročna je tudi za

odstranjevanje umazanije in kosmov na

oblačilih.

Varno likanje vseh primernih oblačil

Parni likalnik lahko uporabljate na vseh

tkaninah in oblačilih, primernih za likanje.

Ploščo parne enote lahko varno pritisnete ob

katero koli oblačilo, saj ni nevarnosti ožganin –

odlična rešitev za občutljive tkanine, kot je

svila.

Ne potrebujete likalne deske

Parni likalnih lahko uporabljate na visečih

oblačilih brez uporabe likalne deske za

preprosto in priročno odstranjevanje gub.

Ergonomska oblika

Ergonomski ročni parni likalnik za oblačila je

lahek, kompakten in omogoča priročno

uporabo. Pritisnite sprožilnik in hitro zgladite

gube.

Snemljiv zbiralnik za vodo

Zbiralnik za vodo lahko snamete za enostavno

polnjenje pod pipo.

2,5-metrski kabel

za daljši doseg

Posebna torbica za shranjevanje

Ročni parni likalnik po uporabi pospravite v

priloženo torbico za shranjevanje, ki jo lahko

odnesete tudi na potovanje.



Ročni parni likalni za oblačila GC362/80

Specifikacije

Hitro glajenje gub

Neprekinjena para: Do 24 g/min

Napajanje: 1300 W

Pripravljeno za uporabo: <1 min

Napetost: 220–240 V

Enostavna uporaba

Varno likanje vseh primernih oblačil: Tudi

občutljive, kot je svila

Prostornina zbiralnika za vodo: 70 ml

Snemljiv zbiralnik za vodo

Dolžina napajalnega kabla: 2,5 m

Pripravljeno za uporabo: Indikator

Dolijte kadarkoli med uporabo

Shranjevanje

Rešitev za shranjevanje: Torbica za

shranjevanje

Priloženi pribor

Krtača

Rokavica za dodatno zaščito

Velikost in teža

Dimenzije embalaže (Š x V x D): 38 x 12,8 x

15 cm

Garancija

2-letna mednarodna garancija

Zelena učinkovitost

Embalaža izdelka: Možnost 100 % recikliranja

Uporabniški priročnik: 100 % recikliran papir

* V primerjavi z likalnikoma Philips Steam&Go GC310 in

GC320; brez ogrevane plošče SmartFlow.

* Testirano na zunanjem inštitutu za vrste bakterij

escherichia coli 8099, staphylicoccus aureus ATCC

6538, canidia albicans ATCC 10231 po 1 minuti parnega

likanja.
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