
 

Naparovacia
žehlička

PerfectCare Azur

 
Naparovanie 45 g/min;180 g
zosil. para

Žehliaca plocha SteamGlide
Plus

Bezp. vyp. a ochr. proti vod.
kameňu

Bezpečná pre všetky tkaniny na
žehlenie

 

GC4910/10

Bezstarostné žehlenie, ktoré nevyžaduje

nastavenie

Zdokonalené žehlenie

Vyžehlite akúkoľvek tkaninu vhodnú na žehlenie: od hodvábu, cez ľan a bavlnu až

po kašmír. V akomkoľvek poradí, bez potreby nastavovania teploty. PerfectCare

Azur vám poskytne dokonalé výsledky žehlenia bez rizika spálenia či lesklých

plôch. Žehlenie ešte nebolo nikdy také jednoduché.

Jedno dokonalé nastavenie pre všetko oblečenie

Technológia OptimalTemp: dokonalá kombinácia teploty a pary

100 % bezpečná pre všetky tkaniny na žehlenie

100 % rýchla pri všetkých druhoch tkanín, najrýchlejšia naparovacia žehlička na trhu

100 % ľahké používanie, bez nastavovaní

Testovaná a schválená nezávislými odborníkmi na textil

Pohodlné žehlenie

SteamGlide Plus: dokonalá kombinácia kĺzania a vyhladzovania

Vhodné na použitie s vodou z vodovodu vďaka systému Double Active Calc Clean

Žehlička sa automaticky vypne, keď ju ponecháte bez dozoru

Špička Quattro Precision Tip na jednoduché vyžehlenie problematických častí

Žehlička s inteligentnou kontrolkou

Rýchle a výkonné žehlenie

Žehlička s výkonom 2 400 W na rýchle zahriatie a vysoký výkon

Výstup pary až 45 g/min. pre lepšie vyžehlenie záhybov



Naparovacia žehlička GC4910/10

Hlavné prvky

Technológia OptimalTemp

Najnovšia revolúcia v žehlení priniesla

dokonalú kombináciu pary a teploty. Bola

vytvorená, aby vám zabezpečila rýchle

žehlenie, skvelé výsledky pri odolných

záhyboch bez potreby nastavovania a

bezpečné použitie na všetkých tkaninách

vhodných na žehlenie. Ideálna kombinácia

pary a teploty vďaka: 1) procesoru Smart

Control, ktorý nastaví správnu teplotu, 2)

technológii HeatFlow, ktorá zabezpečí

rovnováhu pary a teploty.

100 % bezpečná

Zaručená 100 % bezpečnosť pre všetky tkaniny,

dokonca aj tie najjemnejšie – hodváb, kašmír,

vlna alebo polyester. Nezávislé testovacie

inštitúty, ktoré sa venujú žehličkám, vyskúšali

systém PerfectCare na najcitlivejších tkaninách

vhodných na žehlenie a potvrdili vynikajúce

výsledky žehlenia.

100 % rýchla

100 % rýchle žehlenie bez potreby triedenia

odevov. Vyžehlite všetko oblečenie účinnejšou

parou.

100 % ľahké používanie

100 % ľahké používanie, bez nastavovaní.

Teraz môžete zaradom žehliť všetky druhy

tkanín určených na žehlenie, a to bez čakania

alebo potreby upravovať regulátor teploty na

žehličke.

Testovaná a schválená:

Túto žehličku testovali a vďaka jej vynikajúcim

výkonom schválili nezávislí odborníci inštitútov,

ktoré sa zameriavajú na textil, ako sú

napríklad DWI, IWTO alebo Woolmark.

Program Woolmark Apparel Care pomáha

používateľom identifikovať kvalitné výrobky,

ktoré spoločnosť Woolmark schválila na

používanie pri produktoch z vlny. Spoločnosť

Philips je zatiaľ jedinou spoločnosťou, ktorej sa

s technológiou OptimalTEMP podarilo získať

zlatý certifikát spoločnosti Woolmark. Môžete si

byť istí, že výrobky s certifikáciou

Apparel Care od spoločnosti Woolmark sú

ideálnou voľbou pre akékoľvek vlnené

oblečenie.

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.

Použitie s vodou z vodovodu

Naparovacia žehlička PerfectCare Azur je

navrhnutá na použitie s vodou z vodovodu.

Double Active Calc Clean: inteligentná

kombinácia tabletiek na odstránenie vodného

kameňa a samočistenia obmedzuje

usadzovanie vodného kameňa. Na dosiahnutie

lepších výsledkov žehlenia odporúčame použiť

destilovanú vodu. Tým dosiahnete súvislý prúd

pary z vašej žehličky.

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.



Naparovacia žehlička GC4910/10

Technické údaje

Jednoduché používanie

Kapacita nádoby na vodu: 350 ml

Funkcia Drip stop

Automatické bezpečnostné vypnutie

Voľnosť kábla (otočný): Kábel so 180-

stupňovou voľnosťou

Dĺžka napájacieho kábla: 2,5 m

Názov žehliacej plochy: SteamGlide Plus

Vhodné na použitie s vodou z vodovodu

Rýchle odstraňovanie záhybov

Nepretržitá para: Až 45 g/min.

Príkon: 2400 W

Zosilnená para: 180 g

Zvislá para

Rozstrekovanie vody

Ekologická efektivita

Režim úspory energie

Úspora energie*: 10 %

Systém ochrany proti vodnému kameňu

Odstránenie vodného kameňa a čistenie:

Odstraňovanie systémom Double Active Calc

Veľkosť a hmotnosť

Hmotnosť žehličky: 1,79 kg

Pomôcky na uskladnenie

Odkladanie kábla: Úchytka na kábel

Technológia

Technológia OptimalTemp

 

© 2019 Koninklijke Philips N.V.

Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny

špecifikácií bez oznámenia.

Ochranné známky sú majetkom

Koninklijke Philips N.V. alebo ich

príslušných vlastníkov.

Dátum vydania

2019‑02‑08

Verzia: 9.1.1

EAN: 08 71010 36730 02

www.philips.com

http://www.philips.com/

