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Naparovacia žehlička

GC4621
Jednoduché vyrovnávanie záhybov

Výkonné žehlenie so žehliacou plochou SteamGlide
So žehliacou plochou SteamGlide tejto žehličky je žehlenie hladké a nenamáhavé. S jej 
výkonným naparovaním a jednoduchým kĺzaním je to ideálna kombinácia na 
odstraňovanie záhybov a dosahovanie vynikajúcich výsledkov!

Jednoducho odstraňuje záhyby
• Zosilnenie pary až 150 g/min vám pomôže odstrániť nepoddajné záhyby

Dostane sa na komplikované miesta
• Naparovacia špička Steam Tip Vám umožní dokonalé vyžehlenie ťažko dostupných miest

Pohodlné žehlenie
• Komfortná rukoväť pre trvalé pohodlie pri žehlení

Bezpečné žehlenie
• Elektronické bezpečnostné vypnutie, ak sa žehlička nechá bez dozoru
 



 Automatické bezpečnostné vypnutie

Elektronické bezpečnostné vypínanie automaticky 
žehličku vypne, ak ostane dlhšiu dobu bez dozoru 
alebo sa prevráti.

Naparovacia špička Steam Tip

Jedinečná naparovacia špička Steam Tip kombinuje 
zahrotenú špičku žehliacej plochy so špeciálne 
predĺženými otvormi na paru pre dosiahnutie 
prístupu aj do tých najmenších a najťažšie 
prístupných oblastí pre najlepšie výsledky žehlenia.
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Hlavné prvky
• Úchytka na šnúru pre ľahké odkladanie šnúry
•

Pohodlné žehlenie
• 360° otočný kĺb: Poskytuje maximálnu slobodu 

pohybu pri žehlení
• Zábrana odkvapkávania: Zabraňuje tvorbe škvŕn na 

látke počas žehlenia
• Extra dlhá šnúra pre maximálny dosah: 3 m
• Žehlička je vhodná pre použitie s vodou z 

vodovodu
• Ergonomická komfortná rukoväť pre trvalé 

pohodlie pri žehlení

Bezpečné žehlenie
• Prevyšuje medzinárodné normy odolnosti pri páde
• Automatické bezpečnostné vypnutie, ak žehlička 

zostane bez dozoru: áno

Rýchle a výkonné žehlenie
• Výkon pre rýchle zahriatie a konštantne silný prúd 

pary: 2400 W

Plynulé kĺzanie
• Žehliaca plocha SteamGlide

Technické špecifikácie
• Príkon: 2400 W
• Napätie: 220-240 V

• Frekvencia: 50-60 Hz
• Kapacita nádoby na vodu: 350 ml

Úplná kontrola
• Variabilné nastavenie pary, ktoré vyhovuje 

každému odevu: áno
• Indikátor zohriatia na požadovanú teplotu: Indikuje 

dosiahnutie nastavenej teploty

Jednoducho odstraňuje záhyby
• Zosilnená para pre najnepoddajnejšie záhyby: 

150 g/min.
• Kontinuálny silný výstup pary pre lepšie vyžehlenie 

záhybov: 40 g/min.
• Jemné kropenie: Jemné kropenie rovnomerne 

navlhčí tkaninu
• Zvislá para: Pre zavesené tkaniny
• Naparovacia špička Steam Tip: Pre ťažko dostupné 

miesta

Dlhšia životnosť
• Systém Double Active Calc: Zabraňuje 

usadzovaniu a vypláchne čiastočky vodného 
kameňa
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