
 

Philips
Napařovací žehlička

GC4238
Rychlý a skvělý výkon

S žehlicí plochou Careeza

Snadné odstranění přehybů
• Trvalý výstup páry až 40 g/min usnadňuje odstraňování záhybů
• Parní ráz pro snadné odstranění nepoddajných záhybů
• Vertikální napařování umožňuje odstranění záhybů na zavěšených tkaninách

Snadné klouzání po všech tkaninách
• Žehlicí plocha Careeza umožňuje výjimečné klouzání po všech tkaninách

Pohodlné žehlení
• Měkká rukojeť dlouhodobě zajišťuje pohodlné žehlení

Bezpečné žehlení
• Elektronické bezpečnostní vypnutí pokud je žehlička ponechána bez obsluhy
• Systém zabraňující odkapávání chrání oblečení před vznikem skvrn při žehlení
 



 Automatické bezpečnostní vypnutí

Elektronické bezpečnostní vypínání automaticky 
vypne žehličku, pokud je ponechána bez obsluhy 
nebo se převrhne.

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

Měkká rukojeť

Měkká rukojeť umožňuje pohodlné žehlení i 
v případě déle trvající práce.

Žehlicí plocha Careeza
Není k dispozici
GC4238/02

Přednosti
• Systém zabraňující odkapávání: Chrání oblečení • Kapacita nádržky na vodu: 350 ml
•

Rychlé a výkonné žehlení
• Výkon pro rychlý ohřev a nepřetržitý mohutný 

výstup páry: ano W

Snadné odstranění přehybů
• Parní ráz odstraní i nejodolnější záhyby: 95 g/min
• Trvalý mohutný výstup páry usnadňuje 

odstraňování záhybů: 0-40 g/min
• Jemný rozstřik: Jemný rozstřik rovnoměrně 

zvlhčuje tkaninu
• Vertikální napařování: Pro zavěšené tkaniny

Dokonale klouzavá
• Žehlicí plocha Careeza: Ano

Pohodlné žehlení
• Možnost otočení o 360 stupňů: Poskytuje 

maximální volnost při žehlení

před vznikem skvrn při žehlení
• Měkká ergonomická rukojeť zajišťuje pohodlné 

žehlení: Ano
• Žehličku lze používat s vodou z vodovodního 

kohoutku: Ano
• Obzvlášť dlouhá šňůra pro maximální dosah: 2,4 m

Delší životnost
• Dvojitý aktivní systém odvápňování: Zabraňuje 

usazování vodního kamene a vyplavuje jeho 
částečky

Technické údaje
• Napětí: 220 - 240 V
• Spotřeba: 2 400 W
• Frekvence: 50 – 60 Hz
• Rozměry výrobku: 285 x 120 x 145 cm
• Hmotnost výrobku: 1,47 kg
Specifikace
Napařovací žehlička
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