
Napařovací žehlička

Azur

 
Napařování 50 g/min, parní ráz
200 g

Anodiliová žehlicí plocha

Automatické bezpečnostní
vypnutí

2 600 W

 
GC4890/02

2 600W výkonný nástroj pro žehlení
Výkonná žehlička s větším výstupem páry

Tato výkonná žehlička Philips je vybavena nejodolnější žehlicí plochou ze všech žehliček. Během žehlení ji nic

nepoškrábe. Výkonný parní ráz pomáhá snadno odstranit všechny záhyby.

Snadné odstranění přehybů

Trvalý výstup páry až 50 g/min usnadňuje odstraňování záhybů

2 600 W pro rychlý ohřev a mimořádný výkon

Parní ráz 200 g odstraní i nejodolnější záhyby

Snadné klouzání po všech tkaninách

Anodiliová žehlicí plocha odolná proti poškrábání, s dlouhou životností

Bezpečné žehlení

Systém zabraňující odkapávání chrání oblečení před vznikem skvrn při žehlení

Automatické vypnutí pro vyšší bezpečnost a nižší spotřebu energie



Napařovací žehlička GC4890/02

Přednosti Specifikace

Anodiliová žehlicí plocha

Vynikající klouzání, skvělá odolnost proti

poškrábání, vynikající čištění a skvělá

životnost!

Systém zabraňující odkapávání

Systém zabraňující odkapávání v napařovací

žehličce Philips umožňuje žehlení jemných

tkanin při nižších teplotách bez obav ze skvrn

od kapiček vody.

Výstup páry až 50 g/min

Trvalý výstup páry až 50 g/min zaručuje

dokonalé množství páry pro efektivní

odstraňování záhybů.

2 600 W pro rychlý ohřev

2 600 W pro rychlý ohřev a mimořádný výkon.

Parní ráz 200 g

Aplikací parního rázu uvolníte až 200 g páry a

odstraníte tak i ty nejnáročnější záhyby

 

Rychlé a výkonné odstraňování záhybů

Žehlicí plocha: Anodilium

Plynulý výstup páry: 50 g/min

Parní ráz: 200 g

Vertikální napařování: Ano

Různá nastavení páry: Ano

Rozstřik: Ano

Spotřeba: 2 600 W

Pohodlné žehlení

Délka kabelu: 2,5 m

Snadné použití

Kapacita nádržky na vodu: 350 ml

Drip stop: Ano

Automatické bezpečnostní vypnutí: Ano

Úložný prostor pro kabel: Svorka kabelu

Délka napájecího kabelu: 2,5 m

Rychlé a snadné plnění: Ano

Kontrola usazenin

Řešení Calc clean: Funkce Calc clean s dvojím

účinkem

Technické údaje

Hmotnost žehličky: 1,6 kg

Napětí: 220–240 V
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