
Napařovací žehlička

Azur

 
Napařování 40 g/min, parní ráz
150 g

Žehlicí plocha SteamGlide Plus

2 400 W

 
GC4410/22

Výkon s jemností
Žehlička, která výborně napařuje a klouže

Snadnější a dokonalejší žehlení vyžaduje nejlepší kombinaci klouzání a mohutný

výstup páry. Tato napařovací žehlička Philips GC4410/22 s žehlicí plochou

SteamGlide má to nejlepší z obojího!

Snadné klouzání po všech tkaninách

Žehlicí plocha SteamGlide je prvotřídní žehlicí plochou Philips

Pohodlné žehlení

Příkon 2400 W zajišťuje nepřetržitý mohutný výstup páry

Parní ráz 150 g usnadňuje odstranění nepoddajných záhybů

Optimální délka kabelu pro maximální dosah

Dosah do těžko přístupných oblastí

Napař. špička Steam tip umožňuje aplikaci páry i na obtížně příst. částí oděvu

Bezpečné žehlení

Systém zabraňující odkapávání chrání oblečení před vznikem skvrn při žehlení

Delší životnost

Dvojitý aktivní systém odvápňování zabraňuje usazování vodního kamene



Napařovací žehlička GC4410/22

Přednosti

Žehlicí plocha SteamGlide

Žehlicí plocha SteamGlide je nejlepší žehlicí

plochou Philips pro vaši napařovací žehličku.

Má vynikající odolnost proti poškrábání,

vynikající klouzání a snadno se čistí.

2400 W

Příkon 2400 W zajišťuje nepřetržitý mohutný

výstup páry.

Parní ráz až 150 g

Díky parnímu rázu 150 g budete moci snadno

odstranit i nejodolnější záhyby.

Optimální délka kabelu

S 2,5metrovým kabelem můžete snadno

dosáhnout do všech krajů žehlicího prkna a

ještě dále!

Špička Steam tip

Jedinečná napařovací špička Steam tip

žehličky Philips kombinuje zvláště zašpičatělý

tvar žehlicí plochy se speciálními

prodlouženými napařovacími otvory ve špičce,

aby bylo možné se dostat do nejmenších a

nejobtížněji přístupných oblastí a dosáhnout

nejlepších výsledků žehlení.

Systém zabraňující odkapávání

Systém zabraňující odkapávání v napařovací

žehličce Philips umožňuje žehlení jemných

tkanin při nižších teplotách bez obav ze skvrn

od kapiček vody.

Dvojitý aktivní systém odvápňování

Dvojitý aktivní systém odvápňování napařovací

žehličky Philips zabraňuje usazování vodního

kamene pomocí tablet pro odstraňování

vodního kamene a snadno použitelné funkce

calc clean.

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 GC4410/22

Specifikace

Rychlé a výkonné odstraňování záhybů

Žehlicí plocha: Žehlicí plocha SteamGlide

Plynulý výstup páry: 40 g/min

Parní ráz: 150 g

Vertikální napařování: Ano

Různá nastavení páry: Ano

Sprej: Ano

Špička Steam tip: Ano

Spotřeba: 2 400 W

Snadné použití

Kapacita nádržky na vodu: 350 ml

Nalévání a vylévání vody: Mimořádně velký

plnicí otvor

Drip stop: Ano

Úložný prostor pro kabel: Svorka kabelu

Volný kabel (otočný): Volnost pohybu i

s kabelem v rozsahu 360°

Délka napájecího kabelu: 2,5 m

Kontrola usazenin

Vhodná pro vodu z kohoutku: Ano

Řešení Calc clean: Funkce Calc clean s dvojím

účinkem

Technické údaje

Hmotnost žehličky: 1,55 kg

Rozměry výrobku: 30,3 x 12 x 15,2 cm

Napětí: 220–240 V
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