
 

Żelazko parowe

PerfectCare

 
2500 W

Ciągły strumień pary 45 g/min

Silne uderzenie pary 180 g

Stopa SteamGlide Plus

 

GC3920/20

Łatwiej i szybciej bez ustawień temperatury
100% bezpieczeństwa nawet dla delikatnych tkanin

Dzięki technologii OptimalTEMP wyprasujesz każdą tkaninę — od dżinsu po

jedwab — bez konieczności regulacji temperatury. Żelazko zapewnia idealne

połączenie temperatury i pary, dzięki czemu szybciej usuniesz zagniecenia, nie

narażając tkaniny na przypalenie ani pozostawienie błyszczących śladów od

prasowania.

Bezpieczne prasowanie bez konieczności regulacji temperatury

Technologia OptimalTEMP nie wymaga regulacji temperatury

Bezpieczeństwo dla wszystkich tkanin nadających się do prasowania, bez ryzyka

przypalenia

Łatwe i szybkie prasowanie

Moc 2500 W zapewnia szybkie nagrzewanie

Strumień pary do 45 g/min zapewnia szybkie i wydajne prasowanie

Silne uderzenie pary do 180 g ułatwia rozprasowywanie najbardziej opornych

zagnieceń

Stopa SteamGlide Plus zapewnia wyjątkowo dobry poślizg po tkaninie

Wygoda prasowania

Funkcja automatycznego wyłączania powoduje wyłączenie żelazka zostawionego

bez nadzoru

Blokada kapania zapobiega kapaniu wody na prasowane ubrania

Wbudowany suwak funkcji Calc-Clean i długotrwały strumień pary



Żelazko parowe GC3920/20

Zalety

Bez konieczności regulacji temperatury

Prasuj wszystko — od jedwabiu po dżins —

bez konieczności zmiany ustawień

temperatury. Dzięki technologii OptimalTEMP

pokrętło i ustawienia są zbędne. Nie trzeba już

tracić czasu na wstępne sortowanie prania

albo czekanie, aż żelazko się nagrzeje lub

ostygnie. W każdej chwili możesz wyprasować

dowolną tkaninę.

Bez ryzyka przypalenia

Dzięki technologii OptimalTEMP możesz mieć

pewność, że to żelazko nie przypali żadnej

tkaniny nadającej się do prasowania. Możesz

nawet zostawić je włączone na ubraniu lub

desce do prasowania bez żadnego ryzyka

zniszczenia czy wybłyszczenia tkaniny.

Moc 2500 W zapewnia szybkie nagrzewanie

Szybkie nagrzewanie i wydajne prasowanie.

Ciągłe wytwarzanie pary do 45 g/min

Mocny i stały strumień pary pozwala szybciej

rozprasowywać zagniecenia.

Silne uderzenie pary do 180 g

Wnika głęboko w tkaninę, aby łatwo usuwać

oporne zagniecenia.

Stopa SteamGlide Plus

Nasza wyjątkowa stopa SteamGlide Plus z

zaawansowaną powłoką z tytanu i 6-

warstwową powierzchnią zapewnia wyjątkowo

dobry poślizg na każdej tkaninie. Nie

przywiera, jest odporna na zarysowania i łatwa

w czyszczeniu.

Automatyczne wyłączanie

Żelazko wyłącza się automatycznie, gdy stoi w

bezruchu na stopie, w pozycji pionowej lub

leży bokiem przez 2 minuty.

Koniec z kapaniem

Nasza blokada kapania pozwala spokojnie

prasować delikatne tkaniny przy niskiej

temperaturze. Nie musisz już martwić się o

plamy z kapiącej wody.

Zielone logo firmy Philips

„Zielone” produkty firmy Philips zapewniają

niższe zużycie energii i redukcję emisji

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.
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Dane techniczne

Wygodne użytkowanie

Blokada kapania

Automatyczne wyłączanie

Pojemność zbiornika wody: 300 ml

Wyjątkowo duży otwór wlewowy

Wyjątkowo stabilna podstawka pod piętę

żelazka

Możliwość stosowania wody z kranu

Szybkie usuwanie zagnieceń

Spryskiwacz

Ciągły strumień pary: 45 g/min

Moc: 2500 W

Silne uderzenie pary: 180 g

Wydajność energetyczna

Instrukcja obsługi: 100% przetworzony papier

Gwarancja

2 lata gwarancji

Rozmiar i waga

Wymiary opakowania (S x W x D): 33,2 x 16,7 x

13,7 cm

Wymiary produktu (S x W x D): 31,2 x 14,7 x

12,7 cm

Waga żelazka: 1,485 kg

Kontrola kamienia

Usuwanie kamienia i czyszczenie:

Wbudowany suwak funkcji Calc-Clean
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