
Naparovacia
žehlička

Azur

 
Napar. 50 g/min; zosilnená para
210 g

Žehliaca plocha SteamGlide
Plus

Automatické bezpečnostné
vypnutie

2600 wattov

 

GC4872/60

Stvorené pre dokonalosť
S ionizovanou parou Deepsteam

Tento nový model Azur je vybavený jedinečnou funkciou vytvárania ionizovanej

pary Deepsteam, ktorá umožňuje dosahovať tie najlepšie výsledky aj na odolných

záhyboch pri látkach ako bavlna a ľan. Táto žehlička je vďaka svojej

optimalizovanej hmotnosti a dizajnu jednoducho ako stvorená pre dokonalé

výsledky.

Jednoduché kĺzanie po všetkých tkaninách

SteamGlide Plus: dokonalá kombinácia kĺzania a vyhladzovania

Jednoducho odstraňuje záhyby

Výstup pary až 50 g/min. pre lepšie vyžehlenie záhybov

2600 W na rýchle zahriatie a vysoký výkon

Ionizovaná para DeepSteam

Menšie čiastočky pary sa dostanú hlbšie do najnepoddajnejších záhybov

Stvorená pre dokonalé výsledky

Optimálny dizajn umožňuje jednoduché manévrovanie žehličkou po oblečení

Nízka hmotnosť umožňujúca jednoduché presúvanie žehličky na dosku a z dosky

Naparovacia špička umožňuje naparovanie v ťažko dostupných miestach

Plniace dvierka s bočným otváraním

Automatické vypnutie pre bezpečnosť a úsporu energie



Naparovacia žehlička GC4872/60

Hlavné prvky Technické údaje

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.

Jednoduchá obsluha

Táto naparovacia žehlička Philips je navrhnutá

tak, aby manévrovanie po oblečení bolo

jednoduché a umožňuje dosiahnuť aj na tie

najneprístupnejšie miesta.

Ľahká žehlička

Žehlička má optimálnu hmotnosť 1,6 kg, takže

sa dá jednoducho a rýchlo položiť na dosku a

zasa späť na svoj podstavec.

2600 W na rýchle zahriatie

2600 W na rýchle zahriatie a vysoký výkon.

Para až 50 g/min.

Kontinuálny výstup pary až

50 g/min. poskytuje ideálny prísun pary

nevyhnutný na efektívne vyžehlenie všetkých

záhybov.

Ionizovaná para DeepSteam

Proces ionizácie vytvára menšie čiastočky

pary, ktoré sa dostanú hlbšie do tkaniny. To

znamená, že aj najnepoddajnejšie záhyby sa

dajú jednoducho vyžehliť.

Automatické vypnutie

Funkcia automatického bezpečnostného

vypnutia automaticky vypne spotrebič, ak sa

nepoužíva niekoľko minút, čím sa tiež šetrí

energia.

Jednoduché plnenie

Plniace dvierka s bočným otváraním

Žehliaca plocha SteamGlide Plus

Najlepšie výsledky dosiahnete so žehliacou

plochou, ktorá má optimálne vyvážené kĺzanie

a vyhladzovanie. Toto vám ponúka SteamGlide

Plus so zónami ľahkého kĺzania a dokonalého

vyhladenia.

Používanie vzhľadom na vodný kameň

Riešenie na odstraňovanie vodného kameňa:

Odstraňovanie systémom Double Active Calc

Jednoduché používanie

Odkladanie kábla: Úchytka na kábel

Funkcia Drip stop

Dĺžka napájacieho kábla: 2,5 m

Automatické bezpečnostné vypnutie

Komfortná rukoväť

Kapacita nádoby na vodu: 335 ml

Plnenie a vypúšťanie vody: Veľký plniaci

otvor

Rýchle a účinné odstraňovanie záhybov

Kontinuálny výstup pary: 50 g/min.

Ionizovaná intenzívna para

Príkon: 2600 W

Žehliaca plocha: SteamGlide Plus

Kropenie

Zosilnená para: 210 g

Naparovacia špička

Variabilné nastavenie pary

Zvislé naparovanie

Technické špecifikácie

Napätie: 220 - 240 V

Logo Philips Green

Ekologické výrobky značky Philips pomáhajú

znižovať náklady, spotrebu energie a

emisie CO2. Akým spôsobom? Ponúkajú

významný environmentálny prínos v jednej

alebo viacerých hlavných oblastiach

ekologických priorít spoločnosti Philips –

energetická efektívnosť, balenie, nebezpečné

látky, hmotnosť, recyklovanie a likvidácia, ako

aj spoľahlivosť počas celej doby životnosti.
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