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Snadno odstraňuje záhyby
Výkonné žehlení s žehlicí plochou SteamGlide

S žehlicí plochou SteamGlide je žehlení plynulé a snadné. Její výkonný proud páry a lehké klouzání z ní činí

ideální kombinaci pro odstraňování záhybů a skvělé výsledky!

Snadné odstranění přehybů

Trvalý výstup páry až 40 g/min

Parní ráz až 165 g odstraní i nejodolnější záhyby

Dosah do těžko přístupných oblastí

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

Bezpečné žehlení

Elektronické bezpečnostní vypnutí pokud je žehlička ponechána bez obsluhy

Pohodlné žehlení

Obzvlášť dlouhá 3metrová šňůra pro maximální dosah

Měkká rukojeť dlouhodobě zajišťuje pohodlné žehlení

Snadné klouzání po všech tkaninách

Žehlicí plocha SteamGlide je prvotřídní žehlicí plochou Philips



Napařovací žehlička GC4620/02

Přednosti Specifikace

Automatické bezpečnostní vypnutí

Elektronické bezpečnostní vypínání

automaticky vypne žehličku, pokud je

ponechána bez obsluhy nebo se převrhne.

Obzvlášť dlouhá 3m šňůra

S 3metrovou šňůrou můžete snadno dosáhnout

do všech okrajů žehlicího prkna a ještě dále!

Žehlicí plocha SteamGlide

Žehlicí plocha SteamGlide je nejlepší žehlicí

plochou Philips. Má vynikající odolnost proti

poškrábání, vynikající klouzání a snadno se

čistí.

Parní ráz až 165 g

Aplikací parního rázu uvolníte až 165 g páry a

odstraníte tak i ty nejnáročnější záhyby.

 

Příslušenství

Balení obsahuje: Navíječ šňůry usnadňuje

skladování šňůry

Pohodlné žehlení

Větší pohodlí: Volnost pohybu i s kabelem

v rozsahu 360°, Měkká rukojeť

Odstraňování vodního kamene: Dvojitý aktivní

systém odvápňování

Délka šňůry: 3 m

Žádné vytékání: Systém zabraňující

odkapávání

Bezpečné používání: Bezpečnostní vypnutí

žehličky, je-li ponechána bez obsluhy, Lepší

výsledky testů než předepisují mezinárodní

normy pro zabránění kapání

Vhodná pro vodu z kohoutku: Ano

Kapacita nádržky na vodu: 350 ml

Odstraňování záhybů

Trvalý výstup páry: Až 40 g/min

dosáhne do těžko přístupných oblastí: Špička

Steam tip

Rozstřik: Ano

Parní ráz: Až 165 g/min

Vertikální napařování: Ano

Snadné použití

Ovládání: Kontrolka připravené teploty, Různá

nastavení páry

Rychlé zahřátí: Ano

Dokonale klouzavá

Žehlicí plocha: Žehlicí plocha SteamGlide

Technické údaje

Frekvence: 50 – 60

Spotřeba: 2 400

Napětí: 220 - 240
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