
 

 

Philips EcoCare
Napařovací žehlička 
s aktivním systémem 
odvápňování s dvojím 
účinkem

2 400 W
Parní ráz 130 g
ECO
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00% síla páry, o 25 %* méně energie.
ky automatické úspoře energie a materiálu recyklovanému z 30 %

vativní funkce zaručuje, že budete mít k dispozici 100% výkon páry, který zajistí 
kladné odstranění záhybů. Zároveň šetří 25 %* energie, neboť redukuje nevyužitou 
ru. 30 % plastů a hliníku v této žehličce Philips pochází z recyklovaných materiálů.

Pohodlné žehlení
• Parní ráz 130 g usnadňuje odstranění nepoddajných záhybů

Delší životnost
• Dvojitý aktivní systém odvápňování zabraňuje usazování vodního kamene

Bezpečné žehlení
• Systém zabraňující odkapávání chrání oblečení před vznikem skvrn při žehlení

Automatická úspora energie
• Automatická úspora energie



 Parní ráz až 130 g

Díky parnímu rázu 130 g budete moci snadno 
odstranit i nejodolnější záhyby.

Dvojitý aktivní systém odvápňování

Dvojitý aktivní systém odvápňování napařovací 
žehličky Philips zabraňuje usazování vodního kamene 
pomocí tablet pro odstraňování vodního kamene a 
snadno použitelné funkce calc clean.

Systém zabraňující odkapávání

Systém zabraňující odkapávání v napařovací žehličce 
Philips umožňuje žehlení jemných tkanin při nižších 
teplotách bez obav ze skvrn od kapiček vody.

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.
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Specifikace
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
• Spotřeba: 2 400 W

Snadné použití
• Kapacita nádržky na vodu: 300 ml
• Nalévání a vylévání vody: Mimořádně velký plnicí 

otvor
• Systém zabraňující odkapávání: Ano
• Měkká rukojeť: Ano
• Úložný prostor pro kabel: Svorka kabelu
• Volný kabel (otočný): Volnost pohybu i s kabelem 

v rozsahu 180°
• Délka napájecího kabelu: 2 m

Podpora udržitelného rozvoje
• Úspora energie: 25% snížení spotřeby energie
• Certifikace trvalé udržitelnosti: Zelená značka

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
•

* 25% snížení spotřeby energie na základě normy IEC 603311, ve 
srovnání s RI3320 při maximálním nastavení
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