
 

Napařovací žehlička

PerfectCare

 
2500 W

Trvalý výstup páry 45 g/min

Parní ráz 180 g

Žehlicí plocha SteamGlide Plus

 

GC3920/20

Snadnější a rychlejší bez nastavení teploty

100% bezpečná i v případě jemných tkanin

Žehlete vše od džínů po hedvábí díky technologii OptimalTEMP, dokonalé

kombinaci páry a teploty pro rychlejší odstranění záhybů bez rizika spálení nebo

vyblednutí oděvů.

Bezstarostné žehlení, bez nutnosti nastavování teploty

Technologie OptimalTEMP – není nutné nastavovat teplotu

Bezpečné pro všechny žehlitelné oděvy, garance nespálení

Snadné a rychlé žehlení

Výkon 2500 W pro rychlé nahřátí

Trvalý výstup páry až 45 g/min pro kvalitní a spolehlivý výkon

Parní ráz až 180 g pro odstranění těch nejodolnějších záhybů

Žehlicí plocha SteamGlide Plus pro dokonalé klouzání

Pohodlné žehlení

Bezpečnostní vypnutí žehličky, je-li ponechána bez obsluhy

Systém Drip Stop chrání oblečení před vznikem skvrn při žehlení

Zabudovaný přepínač funkce Calc Clean, dlouhodobý výkon napařování



Napařovací žehlička GC3920/20

Přednosti

Bez potřeby nastavování teploty

Žehlete vše od hedvábí po džíny bez

upravování teploty. S technologií OptimalTEMP

není nutné nastavování nebo volič. Díky tomu

už nemusíte prádlo předem třídit nebo čekat na

zahřátí a ochlazení žehličky. Jste připraveni

kdykoli a na jakoukoli látku.

Garance nespálení látky

Díky technologii OptimalTEMP garantujeme,

že tato žehlička nikdy nespálí žádnou tkaninu

určenou k žehlení. Můžete ji dokonce nechat

položenou na oblečení na žehlicím prkně.

Žádné spálení ani poškození. Garantujeme.

Výkon 2500 W pro rychlé nahřátí

Poskytuje rychlé nahřátí a vynikající výkon.

Trvalý výstup páry až 45 g/min

Kvalitní a spolehlivý výstup páry pro rychlejší

odstranění záhybů.

Parní ráz až 180 g

Pronikne hlouběji do tkanin pro odstranění

nepoddajných záhybů

Žehlicí plocha SteamGlide Plus

Naše exkluzivní žehlicí plocha SteamGlide

Plus – díky pokročilé titanové vrstvě

a 6úrovňovému povrstvení – zaručuje dokonalé

klouzání na jakékoliv látce. Nepřilnavá, odolná

vůči poškrábání a snadná na čištění.

Automatické vypnutí

Pokud žehličku odložíte, vypne se po

2 minutách stání na odkládací ploše, žehlicí

ploše nebo na stranách automaticky.

Bez nepříjemného odkapávání

Systém Drip Stop poskytuje jistotu při žehlení

jemných tkanin při nižších teplotách. Nemusíte

se bát vodních kapek zanechávajících skvrny.

Zabudovaný přepínač funkce Calc Clean

Tato žehlička využívá běžnou vodu z kohoutku.

Funkce Calc Clean je vestavěná funkce čištění

umožňující odstranění nánosů vápníku nebo

vodního kamene a zachování špičkového

výkonu.

Zelené logo společnosti Philips

Zelené výrobky společnosti Philips umožňují

snížit náklady, spotřebu energie a emise CO2.

Jak? Nabízejí významná zdokonalení v oblasti

ochrany životního prostředí v jedné nebo

několika oblastech, na které se společnost

Philips zaměřuje – energetická úspornost,

obalové materiály, nebezpečné látky,

hmotnost, recyklace a likvidace a spolehlivá

dlouhá životnost.



Napařovací žehlička GC3920/20

Specifikace

Snadné použití

Systém zabraňující odkapávání: Ano

Automatické bezpečnostní vypnutí: Ano

Kapacita nádržky na vodu: 300 ml

Mimořádně velký plnicí otvor: Ano

Mimořádně stabilní odkládací plocha: Ano

Vhodné pro vodu z kohoutku: Ano

Rychlé odstraňování záhybů

Kropení: Ano

Trvalý výstup páry: 45 g/min

Spotřeba: 2500 W

Parní ráz: 180 g

Energetická účinnost

Uživatelská příručka: 100% recyklovaný papír

Záruka

Celosvětová záruka 2 roky: Ano

Velikost a hmotnost

Rozměry balení (Š x V x H):

33,2 x 16,7 x 13,7 cm

Rozměry výrobku (Š x V x D):

31,2 x 14,7 x 12,7 cm

Hmotnost žehličky: 1,485 kg

Odstranění vodního kamene

Odstranění vodního kamene a čištění:

Zabudovaný přepínač funkce Calc Clean
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