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100 % výkon pri naparovaní, o 20 % menej

energie

Deň za dňom ekologickejšie

Inovatívna funkcia naparovacích žehličiek Philips zaručí 100% výkon pri naparovaní,

čím umožní účinné vyrovnanie pokrčených miest. Zároveň automaticky ušetrí

20 %* energie, pretože zabráni zbytočnej spotrebe pary.

Automatická úspora energie

Automatická úspora energie

Pohodlné žehlenie

Komfortná rukoväť pre trvalé pohodlie pri žehlení

Zosilnená para až 160 g

Bezpečné žehlenie

Žehlička sa automaticky vypne, keď ju ponecháte bez dozoru

Dostane sa na komplikované miesta

Naparovacia špička umožňuje naparovanie v ťažko dostupných miestach

Dlhšia životnosť

Systém Double Active Calc zabraňuje vytváraniu vodného kameňa



Naparovacia žehlička GC3760/32

Hlavné prvky Technické údaje

Systém Double Active Calc

Systém Double Active Calc vo vašej žehličke

Philips zabraňuje usadzovaniu vodného

kameňa prostredníctvom tabliet a ľahko

použiteľnej funkcie na odstraňovanie vodného

kameňa.

Automatická úspora energie

Automatická úspora energie Inovatívna funkcia

naparovacích žehličiek Philips zaručí 100%

výkon pri naparovaní, čím umožní účinné

vyrovnanie pokrčených miest. Zároveň

automaticky šetrí energiu, pretože zabráni

zbytočnej spotrebe pary.

Komfortná rukoväť

Komfortná rukoväť tejto žehličky Philips vám

poskytne pohodlie aj počas dlhšieho žehlenia.

Až 40 g/min. pary

Naparovacia žehlička Philips s kontinuálnym

výstupom pary až 40 g/min poskytuje ideálny

prísun pary nevyhnutný na efektívne

vyžehlenie všetkých záhybov.

Automatické bezpečnostné vypnutie

Žehlička sa automaticky vypne, keď ju

ponecháte bez dozoru. Ak ju necháte

vzpriamene na podstavci, vypne sa po 8

minútach. Ak ju necháte na žehliacej ploche

alebo na boku, žehlička sa vypne už po 30

sekundách.

Zosilnená para až 160 g

Zosilnenú paru možno použiť pre vertikálne

naparovanie a odolné záhyby.

Naparovacia špička

Jedinečná naparovacia špička Steam Tip tejto

žehličky Philips kombinuje zahrotenú špičku

žehliacej plochy so špeciálne predĺženými

otvormi na paru na dosiahnutie prístupu aj do

tých najmenších a najťažšie prístupných

oblastí a tie najlepšie výsledky žehlenia.

Rýchle a účinné odstraňovanie záhybov

Žehliaca plocha: SteamGlide

Kontinuálny výstup pary: 40 g/min.

Zosilnená para: 160 g

Zvislé naparovanie: áno

Kropenie: áno

Naparovacia špička: áno

Príkon: 2400 W

Jednoduché používanie

Kapacita nádoby na vodu: 300 ml

Plnenie a vypúšťanie vody: Extra veľký plniaci

otvor

Funkcia Drip stop: áno

Komfortná rukoväť: áno

Automatické bezpečnostné vypnutie: áno

Odkladanie kábla: Úchytka na kábel

Voľnosť kábla (otočný): Kábel so 180-

stupňovou voľnosťou

Udržateľnosť

Úspora energie: O 20 % nižšia spotreba

energie

Používanie vzhľadom na vodný kameň

Použitie s vodou z vodovodu: áno

Riešenie na odstraňovanie vodného kameňa:

Odstraňovanie systémom Double Active Calc

Technické špecifikácie

Hmotnosť žehličky: 1,6 kg

Napätie: 220 - 240 V

Dĺžka kábla: 2,5 m

Logo Philips Green

Ekologické výrobky značky Philips pomáhajú

znižovať náklady, spotrebu energie a

emisie CO2. Akým spôsobom? Ponúkajú

významný environmentálny prínos v jednej

alebo viacerých hlavných oblastiach

ekologických priorít spoločnosti Philips –

energetická efektívnosť, balenie, nebezpečné

látky, hmotnosť, recyklovanie a likvidácia, ako

aj spoľahlivosť počas celej doby životnosti.
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