
 

Żelazko parowe

EcoCare

 
2400 W

Silne uderzenie pary 140 g

ECO

 

GC3720/32

100% pary, 20%* mniej energii
automat. funkcja oszcz. energii, 30% mater. pochodzi z recyklingu

Innowacyjne funkcje, w tym duża moc pary, tego żelazka parowego firmy Philips pozwalają na uzyskanie

maksymalnego efektu usuwania zagnieceń oraz zmniejszenie zużycia energii o 25%* dzięki eliminacji

niepotrzebnej pary. 30% plastiku i aluminium w żelazku pochodzi z recyklingu.

Wygoda prasowania

Silne uderzenie pary (140 g) łatwo rozprasowuje najbardziej oporne zagniecenia

Łatwe rozprasowywanie zagnieceń

Ciągły strumień pary do 40 g/min

Dobry poślizg po wszystkich rodzajach tkanin

Stopa SteamGlide to najwyższej jakości stopa żelazka od firmy Philips

Dłuższy okres użytkowania

Podwójny, aktywny system antywapienny zapobiega osadzaniu się kamienia

Bezpieczne prasowanie

Blokada kapania zapobiega kapaniu wody na prasowane ubrania



Żelazko parowe GC3720/32

Zalety Dane techniczne

Silne uderzenie pary do 140 g

Funkcji silnego uderzenia pary można używać

do prasowania w pionie i usuwania

uporczywych zagnieceń.

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.

Podwójny, aktywny system antywapienny

Podwójny, aktywny system antywapienny

żelazka parowego Philips zapobiega

osadzaniu się kamienia w żelazku dzięki

antywapiennym tabletkom i łatwej w użyciu

funkcji Calc-Clean.

Stopa SteamGlide

Stopa SteamGlide to najwyższej jakości stopa

żelazka parowego firmy Philips. Jest wysoce

odporna na zarysowania, gładko przesuwa się

po tkaninie i jest łatwa w czyszczeniu.

Blokada kapania

Blokada kapania w żelazku parowym Philips

pozwala prasować delikatne tkaniny przy

niskiej temperaturze — bez obaw o kapiącą

wodę.

Automat. funkcja oszczędzania energii

Automatyczna funkcja oszczędzania energii.

Innowacyjne funkcje żelazka parowego firmy

Philips pozwalają na uzyskanie

maksymalnego efektu usuwania zagnieceń

oraz zmniejszenie zużycia energii dzięki

eliminacji niepotrzebnej pary.

Szybkie i skuteczne usuwanie zagnieceń

Stopa żelazka: Stopa SteamGlide

Stała dystrybucja pary: 40 g/min

Silne uderzenie pary: 140 g

Prasowanie w pionie

Spryskiwacz

Moc: 2400 W

Wygodne użytkowanie

Pojemność zbiorniczka wody: 300 ml

Napełnianie i wylewanie wody: Wyjątkowo

duży otwór wlewowy

Blokada kapania

Schowek na przewód: Zacisk do przewodu

zasilającego

Obracany przewód: Przewód obracany o 180

stopni

Długość przewodu zasilającego: 2,5 m

Zrównoważony rozwój

Oszczędność energii: O 25% mniejsze zużycie

energii

Zabezpieczenie przed osadzaniem się

kamienia

Możliwość korzystania z wody z kranu

Rozwiązanie antywapienne: Podwójnie

aktywna funkcja Calc-Clean

Dane techniczne

Waga żelazka: 1,6 kg

Napięcie: 220–240 V

Zielone logo firmy Philips.

„Zielone” produkty firmy Philips zapewniają

niższe zużycie energii i mniejszą emisję

dwutlenku węgla. Jak? Oferują one znacznie

lepsze rozwiązania środowiskowe w jednym

lub kilku obszarach ekologicznych firmy

Philips: wydajności energetycznej,

opakowaniu, wykorzystaniu niebezpiecznych

substancji, wadze, recyklingu i wyrzucaniu

zużytych produktów oraz trwałości.

* Oszczędność do 25% energii zgodnie z normą IEC

603311 w porównaniu z RI3320 przy maksymalnym

ustawieniu
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