
Kompaktní
napařovač

CompactTouch

 
1200–1400W (220–240V)

3 úrovně napařování

Integrovaný kryt pro skladování

Ramínko na dveře, rukavice

 

GC430/05

Díky páře bude vaše jemné prádlo jako nové

Navrženo pro snadné skladování

Kompaktní, avšak výkonný. Nový napařovač Philips CompactTouch byl speciálně

navržen tak, aby kombinoval výkonné napařování a kompaktní design, takže si

můžete užívat oděvy bez záhybů s minimem prostoru ke skladování.

Rychlé odstranění záhybů

Silný trvalý výstup páry

3 úrovně napařování

Snadné použití

Jednoduché ramínko na oděvy

Velká nádržka na vodu zajistí delší používání

Funkce automatického čištění pro delší životnost

Snadné ukládání

Integrovaný kryt pro snadné ukládání

Osvěží oděvy bez praní nebo suchého čištění

Pára zlikviduje až 99,9 % bakterií*

Odstraňuje zápach z cigaret, jídla a tělní pachy



Kompaktní napařovač GC430/05

Přednosti Specifikace

Silný trvalý výstup páry

Tryskami proudí silný trvalý výstup páry, což

vám umožní odstranit záhyby pouhými

několika tahy.

3 úrovně napařování

Nastavte preferovanou úroveň napařování pro

optimální výsledky s různými druhy oděvů.

Integrované ukládání

Kompaktní integrovaný design s krytem

poskytuje dostatek místa pro ukládání všech

součástí (včetně napájecího kabelu a hadice)

uvnitř základny, kde jsou chráněny před

prachem. Zároveň vám pomáhá udržovat doma

pořádek.

Jednoduché ramínko na oděvy

Příslušenství v podobě jednoduchého ramínka

na oděvy umožňuje pověsit oděvy během

žehlení na dveře.

Velká nádržka na vodu

Velká nádržka na vodu o objemu 600 ml

vytvoří dostatek páry pro napařování po dobu

až 30 minut.

Automatické čištění

Funkce automatického čištění vyplachuje

napařovač a odstraňuje částečky a zbytky

vodního kamene. Tím se prodlužuje životnost

napařovače.

Rychlé a výkonné odstraňování záhybů

Řízení výstupu páry: 3 nastavení

Spotřeba: 1200–1400 W

Technologie napařování na vyžádání: Ano

Snadné použití

Kapacita nádržky na vodu: 600 ml

Lze kdykoli doplnit: Ano

Automatické bezpečnostní vypnutí: Ano

Úložný prostor pro kabel: Ano

Délka napájecího kabelu: 1,8 m

Délka hadice: 1,6 m

Bezpečná pro všechny typy látek: Dokonce

pro jemné látky jako hedvábí

Doba zahřívání: <1 min

Kontrola usazenin

Vhodná pro vodu z kohoutku: Ano

Řešení Calc clean: Řešení odvápňování,

Automatické čištění

Příslušenství

Rukavice pro větší ochranu: Ano

Integrovaný kryt: Ano

Jednoduché ramínko na oděvy: Ano

Technické údaje

Rozměry výrobku: 38,2 x 19,8 x 11,1 cm

Rozměry balení: 41,5 x 23,5 x 15,0 cm

Napětí: 220–240 V

Hmotnost výrobku: 1,59 kg

Hmotnost výrobku s obalem: 2,14 kg

* * Otestováno externí organizací na typy bakterií

Escherichia coli 8099, Staphylicoccus aureus ATCC

6538, Canidia albicans ATCC 10231 při 8minutové době

napařování.
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