
Naparovacia
žehlička

Azur

 
Napar. 50 g/min; zosilnená para
200 g

Žehliaca plocha Anodilium

Automatické bezpečnostné
vypnutie

2600 wattov

 
GC4890/02

Výkonný 2600 W nástroj na žehlenie
Výkonná žehlička s väčším množstvom pary

Táto výkonná žehlička Philips sa dodáva s najrobustnejšou žehliacou plochou zo všetkých žehličiek. Túto

žehličku nič nepoškriabe a pritom sa bude hladko kĺzať po vašom oblečení. Výkonná zosilnená para vám

pomôže ľahko odstrániť všetky záhyby.

Jednoducho odstraňuje záhyby

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

2600 W na rýchle zahriatie a vysoký výkon

200 g zosilnená para pre najnepoddajnejšie záhyby

Jednoduché kĺzanie po všetkých tkaninách

Vysokoodolná žehliaca plocha Anodilium odolná proti poškriabaniu

Bezpečné žehlenie

Systém zastavenia odkvapkávania zabráni vzniku škvŕn na látke počas žehlenia

Automatické vypnutie pre bezpečnosť a úsporu energie



Naparovacia žehlička GC4890/02

Hlavné prvky Technické údaje

Žehliaca plocha Anodilium

Vynikajúce kĺzanie, vynikajúca odolnosť proti

poškriabaniu, vynikajúce čistenie, vynikajúca

trvanlivosť!

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.

Para až 50 g/min.

Kontinuálny výstup pary až

50 g/min. poskytuje ideálny prísun pary

nevyhnutný na efektívne vyžehlenie všetkých

záhybov.

2600 W na rýchle zahriatie

2600 W na rýchle zahriatie a vysoký výkon.

200 g zosilnená para

So zosilnenou parou sa pod tlakom uvoľní až

200 g pary, ktorá odstráni aj tie

najnepoddajnejšie záhyby

 

Rýchle a účinné odstraňovanie záhybov

Žehliaca plocha: Anodilium

Kontinuálny výstup pary: 50 g/min.

Zosilnená para: 200 g

Zvislé naparovanie

Variabilné nastavenie pary

Kropenie

Príkon: 2600 W

Pohodlné žehlenie

Dĺžka kábla: 2,5 m

Jednoduché používanie

Kapacita nádoby na vodu: 350 ml

Funkcia Drip stop

Automatické bezpečnostné vypnutie

Odkladanie kábla: Úchytka na kábel

Dĺžka napájacieho kábla: 2,5 m

Rýchle a jednoduché plnenie

Používanie vzhľadom na vodný kameň

Riešenie na odstraňovanie vodného kameňa:

Odstraňovanie systémom Double Active Calc

Technické špecifikácie

Hmotnosť žehličky: 1,6 kg

Napätie: 220 - 240 V
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