Předprodejní letáček pro země: Česká republika (2019, Srpen 23)
Ruční napařovač
• 1300 W, až 24 g/min
• Horizontální a vertikální napařování
• 70ml odnímatelná nádržka na vodu
• Tepluvzdorný úložný vak

GC363/30

Kompaktní řešení pro snadné odstranění
záhybů
Svislé i vodorovné použití zaručuje lepší výsledky
Díky vyhřívané destičce SmartFlow je napařování jednodušší. Umožňuje svislé i vodorovné použití v obtížně žehlitelných
oblastech a osvěží oděv bez rizika spálení. Díky lehké a kompaktní konstrukci můžete napařovač jednoduše použít kdykoli
a kdekoli. Stačí napařit a můžete vyrazit!
Výhody

Rychlé odstranění záhybů
• Automatický trvalý výstup páry pro snadné odstranění záhybů
• Kartáč jako příslušenství pro silnější tkaniny
• Ohřívací destička SmartFlow pro lepší výsledky napařování*
• Vertikální a horizontální napařování pro větší pohodlí

Snadné a bezpečné použití
• Bezpečné pro všechny žehlitelné látky, garance nespálení
• Není třeba žehlicí prkno

• Kompaktní design pro pohodlné používání, skladování a cestování
• Vyjímatelná nádržka na vodu pro snazší doplňování
• Vak odolný proti teplu pro snadné ukládání
• 3m kabel pro delší dosah

Osvěží oděvy bez praní nebo suchého čištění
• Trvalý výstup páry odstraňuje zápach a zabíjí 99,9 %* bakterií

Steam&Go

Vlastnosti
Trvalý výstup páry

Vyjímatelná nádržka na vodu

Elektrické čerpadlo automaticky zajišťuje nepřetržitou páru pro snadné a
rychlé odstranění záhybů.

Pro snadné naplnění pod tekoucí vodou lze nádržku na vodu oddělit.

Kartáč jako příslušenství

Kartáč se dostane až do vláken tkaniny a umožní lepší pronikání páry.
Obzvlášť je vhodný pro oděvy ze silnějších tkanin, jako jsou saka a kabáty.
Pomáhá též odstraňovat špínu a žmolky.

Exkluzivní úložné pouzdro

Dodávané úložné pouzdro vám umožní ukládat ruční napařovač po použití
nebo jej vzít s sebou na cesty
Na 99,9 % bez bakterií*

Bezpečná pro všechny tkaniny

Napařovač můžete bezpečně použít na všechny druhy žehlitelných látek
a oděvů. Napařovací destičku lze bezpečně přitisknout k jakékoli tkanině bez
rizika spálení, což je skvělým řešením pro jemné látky, jako je například
hedvábí.

Horká pára osvěží vaše oděvy a zničí až 99,9 % bakterií*. Méně časté praní
a suché čištění šetří čas a peníze a zajišťuje delší životnost oděvů.
Ohřívací destička SmartFlow

Není třeba žehlicí prkno

Díky používání napařovače na pověšené oblečení už nebudete potřebovat
žehlicí prkno, takže odstranění záhybů bude jednoduché a bezproblémové.

Díky technologii SmartFlow se napařovací destička nahřívá na optimální
teplotu bezpečnou pro tkaniny a zamezuje mokrým skvrnám. Napařovací
destička napomáhá stlačení tkaniny při horizontálním napařování a poskytuje
ještě lepší výsledky napařování.*
Vertikální a horizontální napařování

Ergonomický design

Ruční napařovač na oděv je navržen ergonomicky, takže je lehký, kompaktní
a snadno se používá. Stačí jen stisknout spoušť a nechat záhyby a sklady
zmizet.

Napařujte vertikálně pro rychlé odstranění záhybů a osvěžení pověšených
oděvů bez potřeby žehlicího prkna. Napařujte horizontálně pro perfektní
výsledky v těžko žehlitelných místech, jako jsou manžety a límce. Napařování
nepřetržitou párou přináší skvělé výsledky v jakékoli poloze.
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Steam&Go
3m kabel

pro delší dosah

Specifikace
Upozorňujeme, že toto je předprodejní letáček. Letáček obsahuje aktuální dostupné informace v rámci výše zmíněných zemí. Obsah letáčku lze měnit bez předchozího upozornění.
Společnost Philips nepřijímá žádnou odpovědnost za obsah tohoto letáčku.

Rychlé odstraňování záhybů
Trvalý výstup páry
Spotřeba
Připraveno k použití
Napětí

Až 24 g/min
1300 W
<1 min
220–240 V

Včetně příslušenství
Kartáč
Rukavice pro větší
ochranu

Snadné použití
Bezpečná pro
všechny tkaniny
Kapacita nádržky na
vodu
Vyjímatelná nádržka
na vodu
Délka napájecího
kabelu
Připraveno k použití
Doplnění kdykoliv
během používání

I jemné látky, jako je hedvábí

Ano
Ano

Velikost a hmotnost
Rozměry balení
(Š x V x H)

70 ml

38 x 12,8 x 15 cm

Záruka

Ano

2letá celosvětová
záruka

3m
Světelný indikátor
Ano

Ano

Energetická účinnost
Obal výrobku
Uživatelská příručka

100% recyklovatelný
100% recyklovaný papír

Úložiště
Možnost uložení

Úložné pouzdro

* Ve srovnání se zařízeními Philips Steam&Go GC310 a GC320; bez ohřívací destičky SmartFlow.
* Otestováno externí organizací na typy bakterií Escherichia coli 8099, Staphylicoccus aureus ATCC 6538, Canidia albicans ATCC 10231 při minutové době napařování.
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