
Kompaktný
naparovač odevov

CompactTouch

 
1200 – 1400 W (220 – 240 V)

3 stupne pary

Integrovaný kryt na odkladanie

Ramienko na dvere, rukavica

 

GC430/05

Oživte odevy z jemných tkanín pomocou pary

Kompaktný dizajn na praktickejšie skladovanie

Kompaktný ale výkonný. Nový naparovač odevov Philips CompactTouch je

špeciálne navrhnutý tak, aby spájal výkonné naparovanie a výnimočne kompaktný

dizajn, vďaka čomu prebehne žehlenie vášho oblečenia bezproblémovo.

Rýchle odstraňovanie záhybov

Výkonný súvislý prúd pary

3 stupne pary

Jednoduché používanie

Jednoduché ramienko na tkaniny

Veľká nádoba na vodu na dlhšie použitie

Funkcia automatického čistenia pre dlhšiu životnosť

Jednoduché odkladanie

Integrovaný kryt na jednoduchšie odkladanie

Osvieži oblečenie bez prania alebo suchého čistenia

Para zabíja až 99,9 % baktérií*

Odstraňuje zápach od cigariet, jedla a telesný pach



Kompaktný naparovač odevov GC430/05

Hlavné prvky Technické údaje

Výkonný súvislý prúd pary

Výkonné súvislé naparovanie cez hubice

umožní odstránenie záhybov len niekoľkými

pohybmi.

3 stupne pary

Nastavte preferovanú úroveň pary pre

optimálne výsledky pri žehlení rôznych

druhoch tkanín.

Integrované odkladanie

Kompaktný integrovaný dizajn s krytom

poskytuje dostatok miesta na odloženie

všetkých častí vrátane napájacieho kábla a

hadice do základne, čím sa zariadenie a

príslušenstvo chráni pred prachom a váš domov

ostane uprataný.

Jednoduché ramienko na tkaniny

Jednoduché ramienko na tkaniny umožňuje

zavesiť počas naparovania tkaniny na dvere.

Veľká nádoba na vodu

600 ml veľká nádoba na vodu vytvára dostatok

pary na naparovanie až 30 minút.

Aut. čistenie

Funkcia automatického čistenia vyplaví

naparovač a odstráni z neho čiastočky a zvyšky

vodného kameňa. Predĺži sa tak životnosť

vášho naparovača.

Rýchle a účinné odstraňovanie záhybov

Ovládanie výstupu pary: 3 nastavenia

Príkon: 1200 – 1400 W

Technológia naparovania na požiadanie: áno

Jednoduché používanie

Kapacita nádoby na vodu: 600 ml

Dopĺňanie kedykoľvek: áno

Automatické bezpečnostné vypnutie: áno

Odkladanie kábla: áno

Dĺžka napájacieho kábla: 1,8 m

Dĺžka hadice: 1,6 m

Bezpečné pre všetky tkaniny: Dokonca aj pre

jemné tkaniny, ako je hodváb

Čas zahriatia: < 1 min

Používanie vzhľadom na vodný kameň

Použitie s vodou z vodovodu: áno

Riešenie na odstraňovanie vodného kameňa:

Riešenie proti vodnému kameňu, Aut. čistenie

Príslušenstvo

Rukavica na extra ochranu: áno

Integrovaný kryt: áno

Jednoduché ramienko na tkaniny: áno

Technické špecifikácie

Rozmery produktu: 38,2 x 19,8 x 11,1 cm

Rozmery balenia: 41,5 x 23,5 x 15,0 cm

Napätie: 220 – 240 V

Hmotnosť produktu: 1,59 kg

Hmotnosť produktu vrátane obalu: 2,14 kg

* * Testované externým orgánom na typy baktérií

Escherichia coli 8099, Staphylicoccus aureus ATCC

6538, Canidia albicans ATCC 10231 pri dobe

naparovania 8 minút.
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