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Łączy moc z precyzją
Silna para i wspaniały poślizg

Aby móc prasować łatwiej i szybciej, potrzeba doskonałego poślizgu i silnego strumienia pary. To żelazko ze

stopą SteamGlide zapewnia jedno i drugie!

Łatwe rozprasowywanie zagnieceń

Silne uderzenie pary (100 g) łatwo rozprasowuje najbardziej oporne zagniecenia

Dobry poślizg po wszystkich rodzajach tkanin

Stopa SteamGlide to najwyższej jakości stopa żelazka od firmy Philips

Wygodne prasowanie

Podwójny, aktywny system antywapienny zapobiega osadzaniu się kamienia

Dosięga trudnych miejsc

Końcówka stożka parowego umożliwia dotarcie pary do trudno dostępnych miejsc

Bezpieczne prasowanie

Wyłącznik bezpieczeństwa powoduje wyłączenie żelazka zostawionego bez nadzoru

Automatyczny system antywapienny Anti-Calc

Blokada kapania zapobiega kapaniu wody na prasowane ubrania



Żelazko parowe GC4412/02

Zalety Dane techniczne

Automatyczny wyłącznik bezpieczeństwa

Elektroniczny wyłącznik bezpieczeństwa

powoduje automatyczne wyłączenie żelazka,

gdy nie jest ono używane przez dłuższy czas

lub gdy się przewróci.

Końcówka Steam Tip

Unikalna końcówka stożka parowego Steam

Tip, zawierająca duże otwory wylotu pary

umieszczone w niezwykle spiczastej

końcówce, została stworzona specjalnie po to,

by umożliwić dotarcie do najtrudniej

dostępnych miejsc, gwarantując

najskuteczniejsze prasowanie.

Stopa SteamGlide

Stopa SteamGlide to najwyższej jakości stopa

żelazka parowego firmy Philips. Jest wysoce

odporna na zarysowania, gładko przesuwa się

po tkaninie i jest łatwa w czyszczeniu.

Szybkie i wydajne usuwanie zagnieceń

Stopa żelazka: Stopa SteamGlide

Stała dystrybucja pary

Stała dystrybucja pary: 40 g/min

Silne uderzenie pary: 100 g

Prasowanie pionowe

Regulowane wytwarzanie pary

Spryskiwacz

Końcówka Steam Tip

Moc: 2400 W

Łatwa obsługa

Pojemność zbiorniczka wody: 350 ml

Napełnianie i usuwanie wody: Wyjątkowo

duży otwór wlewowy

Blokada kapania

Uchwyt z miękkiej gumy

Automatyczne wyłączanie

Długość przewodu zasilającego: 2,4 m

Obracany przewód: Przewód obracający się o

360 stopni

Zabezpieczenie przed osadzaniem się

kamienia

Można używać wody z kranu

Rozwiązanie antywapienne: Podwójnie

aktywna funkcja Calc-Clean

Specyfikacja techniczna

Waga żelazka: 1,55 kg

Wymiary produktu: 30,3 x 12 x 15,2 cm

Napięcie: 220–240 V
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