
 

Naparovacia
žehlička

PerfectCare Xpress

 
Naparovanie 50 g/min

Žehliaca plocha Anodilium

Bezp. vyp. a ochr. proti vod.
kameňu

Bezpečná pre všetky tkaniny na
žehlenie

 

GC5050/02

Bezstarostné žehlenie, ktoré nevyžaduje

nastavenie
So vstavaným kompaktným a výkonným generátorom pary

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

po kašmír... v akomkoľvek poradí, bez potreby nastavovania teploty. Žehlička

Philips PerfectCare Xpress vám poskytne úžasné výsledky žehlenia akéhokoľvek

oblečenia bez rizika spálenia či lesklých plôch. Skutočne jednoduché žehlenie

Jedno dokonalé nastavenie pre všetko oblečenie

Technológia OptimalTemp: dokonalá kombinácia pary a teploty

100 % ľahké používanie, bez nastavovaní

100 % bezpečná pre všetky tkaniny na žehlenie

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

Testovaná a schválená nezávislými odborníkmi na textil

Rýchle a výkonné žehlenie

Žehlička s výkonom 2600 W na rýchle zahriatie a vysoký výkon

Kontinuálna výkonná para až 50 g/min.

Vysokoodolná žehliaca plocha Anodilium odolná proti poškriabaniu

Pohodlné žehlenie

3 situácie na aktiváciu automatického vypnutia

Žehlička s inteligentnou kontrolkou

Automatický snímač pary automaticky aktivuje paru



Naparovacia žehlička GC5050/02

Hlavné prvky

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 % 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.

100 % rýchla

100 % rýchle žehlenie bez potreby triedenia

odevov. Vyžehlite všetko oblečenie účinnejšou

parou.

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 Anodilium

Vynikajúce kĺzanie, vynikajúca odolnosť proti

poškriabaniu, vynikajúce čistenie, vynikajúca

trvanlivosť!

2600 W pre rýchle zahriatie

Žehlička s výkonom 2600 W na rýchle

zahriatie a vysoký výkon pri všetkých druhoch

tkanín na žehlenie.

Automatický snímač pary

Inovatívny automatický parný senzor s

detekciou pohybu automaticky aktivuje paru pri

pohybe žehličky po žehliacej doske. Vďaka

tomu budete mať vždy správne množstvo pary,

aby ste účinne odstránili záhyby bez plytvania

parou. Skvelé výsledky a úspora energie.

Kontinuálna para až 50 g/min.

Kontinuálna výkonná para až 50 g/min pre

lepšie vyhladenie záhybov na všetkých

odevoch.

Inteligentná kontrolka

Inteligentná kontrolka stavu neustále

signalizuje stav žehličky.
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Technické údaje

Rýchle a účinné odstraňovanie záhybov

Žehliaca plocha: Anodilium

Technológia OptimalTEMP: áno

Kontinuálny výstup pary: 50 g/min.

Naparovacia špička: áno

Príkon: 2600 W

Zvislé naparovanie: áno

Pohodlné žehlenie

Dĺžka kábla: 2,5 m

Jednoduché používanie

Kapacita nádoby na vodu: 320 ml

Funkcia Drip stop: áno

Komfortná rukoväť: áno

Automatické bezpečnostné vypnutie: áno

Odkladanie kábla: Úchytka na kábel

Dĺžka napájacieho kábla: 2,5 m

Voľnosť kábla (otočný): Voľná napájacia šnúra

s 360-stupňovým otáčaním

Bezpečné pre všetky tkaniny: Dokonca aj pre

jemné tkaniny, ako je hodváb

Používanie vzhľadom na vodný kameň

Použitie s vodou z vodovodu: áno

Riešenie na odstraňovanie vodného kameňa:

Tablety na odstraňovanie vodného kameňa +

oplachovanie
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