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Výkon s precíznosťou
Žehlička so super parou a kĺzavosťou

Pre jednoduchšie a plynulejšie žehlenie budete požadovať najlepšiu kombináciu kĺzania a výkonnej pary. Táto

žehlička Philips so žehliacou plochou SteamGlide vám zabezpečí to najlepšie z obidvoch oblastí!

Jednoduché kĺzanie po všetkých tkaninách

SteamGlide je žehliaca plocha špičkovej kvality od spoločnosti Philips

Pohodlné žehlenie

2400 wattov umožňuje silný kontinuálny výstup pary

Prídavný prúd pary 150 g na ľahké odstránenie nepoddajných záhybov

Optimálna dĺžka šnúry pre maximálny dosah

Dostane sa na komplikované miesta

Naparovacia špička umožňuje naparovanie v ťažko dostupných miestach

Bezpečné žehlenie

Systém zastavenia odkvapkávania zabráni vzniku škvŕn na látke počas žehlenia

Elektronické bezpečnostné vypnutie, ak sa žehlička nechá bez dozoru

Dlhšia životnosť

Systém Double Active Calc zabraňuje vytváraniu vodného kameňa
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Hlavné prvky

Žehliaca plocha SteamGlide

Žehliaca plocha SteamGlide je najlepšia

žehliaca plocha naparovacej žehličky od

spoločnosti Philips. Má vysokú odolnosť proti

poškriabaniu, hladko sa kĺže a ľahko čistí.

2400 wattov

2400 wattov umožňuje silný kontinuálny

výstup pary.

Prídavný prúd pary až 150 g

Prídavný prúd pary až 150 g tejto žehličky

umožní jednoducho vyžehliť dokonca aj tie

najnepoddajnejšie záhyby.

Optimálna dĺžka šnúry

Pomocou dlhej 2,5 m šnúry sa môžete

jednoducho dostať až ku krajom vašej žehliacej

dosky – a dokonca aj ďalej!

Naparovacia špička

Jedinečná naparovacia špička Steam Tip tejto

žehličky Philips kombinuje zahrotenú špičku

žehliacej plochy so špeciálne predĺženými

otvormi na paru na dosiahnutie prístupu aj do

tých najmenších a najťažšie prístupných

oblastí a tie najlepšie výsledky žehlenia.

Systém ochrany pred odkvapkávaním

Systém Drip Stop vašej naparovacej žehličky

Philips vám umožní žehliť jemné tkaniny pri

nízkych teplotách bez obáv zo škvŕn

spôsobených kvapôčkami vody.

Automatické bezpečnostné vypnutie

Elektronické bezpečnostné vypínanie

automaticky žehličku vypne, ak ostane dlhšiu

dobu bez dozoru alebo sa prevráti.

Systém Double Active Calc

Systém Double Active Calc vo vašej žehličke

Philips zabraňuje usadzovaniu vodného

kameňa prostredníctvom tabliet a ľahko

použiteľnej funkcie na odstraňovanie vodného

kameňa.
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Technické údaje

Rýchle a účinné odstraňovanie záhybov

Žehliaca plocha: SteamGlide

Výstup pary: áno

Kontinuálny výstup pary: 40 g/min.

Prídavný prúd pary: 150 g

Zvislá para: áno

Variabilné nastavenie pary: áno

Kropenie: áno

Naparovacia špička: áno

Príkon: 2400 W

Jednoduché používanie

Kapacita nádoby na vodu: 350 ml

Plnenie a vypúšťanie vody: Extra veľký plniaci

otvor

Funkcia Drip stop: áno

Automatické bezpečnostné vypnutie: áno

Dĺžka napájacieho kábla: 2,5" m

Voľnosť kábla (otočný): Voľná napájacia šnúra

s 360-stupňovým otáčaním

Používanie vzhľadom na vodný kameň

Použitie s vodou z vodovodu: áno

Riešenie na odstraňovanie vodného kameňa:

Odstraňovanie systémom Double Active Calc

Technické špecifikácie

Hmotnosť žehličky: 1,55 kg

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

Napätie: 220 - 240 V
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