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100% síla páry, o 20 %* méně energie
Zelenější každý den

Inovativní funkce v žehličce Philips zaručuje, že budete mít k dispozici 100% výkon páry, který zajistí důkladné

odstranění záhybů. Zároveň automaticky šetří 20 %* energie, neboť eliminuje nevyužitou páru.

Automatická úspora energie

Automatická úspora energie

Pohodlné žehlení

Parní ráz 130 g/min usnadňuje odstranění nepoddajných záhybů

Měkká rukojeť dlouhodobě zajišťuje pohodlné žehlení

Bezpečné žehlení

Systém zabraňující odkapávání chrání oblečení před vznikem skvrn při žehlení

Přístroj se automaticky vypne, pokud je ponechán bez obsluhy

Dosah do těžko přístupných oblastí

Napař. špička Steam tip umožňuje aplikaci páry i na obtížně příst. částí oděvu

Delší životnost

Dvojitý aktivní systém odvápňování zabraňuje usazování vodního kamene



Napařovací žehlička GC3660/02

Přednosti Specifikace

Špička Steam tip

Jedinečná napařovací špička Steam tip

kombinuje zvláště zašpičatělý tvar žehlicí

plochy se speciálními prodlouženými

napařovacími otvory ve špičce, aby bylo možné

se dostat do nejmenších a nejobtížněji

přístupných oblastí a dosáhnout nejlepších

výsledků žehlení.

Systém zabraňující odkapávání

Systém zabraňující odkapávání umožňuje

žehlení jemných tkanin při nižších teplotách

bez obav ze skvrn od kapiček vody.

Dvojitý aktivní systém odvápňování

Dvojitý aktivní systém odvápňování zabraňuje

usazování vodního kamene pomocí tablet pro

odstraňování vodního kamene a snadno

použitelné funkce calc clean.

Automatická úspora energie

Automatická úspora energie. Inovativní funkce

v žehličce Philips zaručuje, že budete mít

k dispozici 100% výkon páry, který zajistí

důkladné odstranění záhybů. Zároveň

automaticky šetří energii, neboť eliminuje

nevyužitou páru.

Měkká rukojeť

Měkká rukojeť umožňuje pohodlné žehlení i

v případě déle trvající práce.

Parní ráz až 130 g/min

Parní ráz 130 g/min usnadňuje odstranění

nepoddajných záhybů

Automatické vypnutí

Automatické vypnutí, přístroj se automaticky

vypne, pokud je ponechán bez obsluhy

Rychlé a výkonné odstraňování záhybů

Žehlicí plocha: Žehlicí plocha SteamGlide

Plynulý výstup páry: 40 g/min

Parní ráz: 130 g

Vertikální napařování: Ano

Rozstřik: Ano

Špička Steam tip: Ano

Spotřeba: 2 400 W

Snadné použití

Kapacita nádržky na vodu: 300 ml

Nalévání a vylévání vody: Zvláště velký otvor

Systém zabraňující odkapávání: Ano

Měkká rukojeť: Ano

Automatické vypnutí: Ano

Úložný prostor pro šňůru: Svorka šňůry

Délka napájecí šňůry: 3 m

Volná šňůra (otočná): Volnost pohybu i se

šňůrou v rozsahu 180°

Podpora udržitelného rozvoje

Automatická úspora energie: 20% snížení

spotřeby energie

Kontrola usazenin

Vhodná pro vodu z kohoutku: Ano

Řešení Calc clean: Funkce Calc clean s dvojím

účinkem

Technické údaje

Hmotnost žehličky: 1,6 kg

Napětí: 220 - 240 V
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