
Parownica

EasyTouch Plus

 
1600 W, 32 g/min

5 ustawień pary

Odłączany zbiornik o poj. 1,6 l

Akcesorium StyleBoard

 
GC527/20

Łatwe usuwanie zagnieceń każdego dnia
dzięki podstawowym rozwiązaniom w zakresie prasowania parowego

Steamer EasyTouch Plus firmy Philips został zaprojektowany z myślą o łatwiejszym usuwaniu zagnieceń

każdego dnia. Dzięki szerokiej gamie niezbędnych rozwiązań do prasowania parowego jest idealnym

narzędziem do szybkich poprawek oraz delikatnych i trudnych do wyprasowania ubrań.

Większa skuteczność, mniej wysiłku

Wygładź większą powierzchnię jednym ruchem dzięki o 25% większej* płycie parowej

Podkładka pozwala łatwo uzyskać doskonałe efekty

5 poziomów pary do różnych rodzajów tkanin

Regulowany stojak umożliwia różne ustawienia wysokości

Specjalny wieszak na ubrania

Niezawodność i bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo dla wszystkich tkanin

Rękawica zapewniająca dodatkową ochronę podczas użytkowania

Funkcja Easy De-Calc zapewnia dłuższy czas eksploatacji produktu

Łatwe usuwanie zagnieceń

Nasadka ze szczotką zapewnia głębsze wnikanie pary w przypadku grubszych ubrań

Duży, odłączany zbiornik wody z możliwością łatwego napełniania w dowolnym momencie

Prosty sposób na plisy dzięki specjalnemu uchwytowi

Silny, ciągły strumień pary zapewnia skuteczne usuwanie zagnieceń
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Zalety

O 25% większa płyta parowa*

W porównaniu z poprzednimi modelami

steamer EasyTouch Plus jest wyposażony w

większą o 25% płytę parową*. Umożliwia to

wygładzenie większej powierzchni tkaniny

jednym ruchem, dzięki czemu prasowanie

staje się bardziej wydajne.

5 poziomów pary

Ustaw preferowany poziom strumienia pary,

aby uzyskać optymalne rezultaty na różnych

rodzajach ubrań.

Regulowany stojak

Zintegrowany, regulowany stojak pozwala na

powieszenie ubrań podczas korzystania ze

steamera. Jest składany, więc jego

przechowywanie nie wymaga wiele miejsca.

Specjalny wieszak na ubrania

Specjalny wieszak na ubrania umożliwia łatwe

wieszanie ubrań, takich jak koszule, sukienki i

spodnie, podczas korzystania ze steamera.

Rękawica zapewniająca dodatkową ochronę

W zestawie znajduje się rękawica chroniąca

dłoń podczas prasowania parowego.

Funkcja Easy De-Calc

Przedłuż okres eksploatacji urządzenia,

regularnie korzystając z funkcji usuwania

kamienia Easy De-Calc.

Nasadka ze szczotką

Używaj szczotki w przypadku grubszych ubrań,

takich jak płaszcze, aby zapewnić głębsze

wnikanie pary i odświeżyć tkaninę.

Duży odłączany zbiornik wody

Duży, odłączany, przezroczysty zbiornik wody

— odpowiedni na długie sesje prasowania

parowego. Duży otwór umożliwia napełnianie

zbiornika w łatwy sposób.

Prosty sposób na plisy

Prosty sposób na plisy dzięki specjalnemu

uchwytowi.

Silny, ciągły strumień pary

Silny, ciągły strumień pary wypuszczany przez

steamer umożliwia łatwe usuwanie zagnieceń

w zaledwie kilku ruchach.
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Dane techniczne

Szybkie usuwanie zagnieceń

Ciągły strumień pary: 32 g/min

Moc: 1600 W

Gotowość do użycia: < 1 min

Zróżnicowane wytwarzanie pary: 5 poziomy

Zróżnicowane poziomy pary

Prasowanie w pionie

Napięcie: 220–240 V

Wygodne użytkowanie

Bezpieczeństwo dla wszystkich tkanin

przeznaczonych do prasowania: Nawet

delikatnych, takich jak jedwab

Pojemność zbiornika wody: 1600 ml

Odłączany zbiornik wody

Zintegrowane gniazdo zasilania

Silikonowy wąż parowy

Możliwość stosowania wody z kranu

Kontrola kamienia

Usuwanie kamienia i czyszczenie: Funkcja

Easy De-Calc

Akcesoria w zestawie

Regulowany stojak

Szczotka

Rękawica zapewniająca dodatkową ochronę

Uchwyt do plis

Podkładka

Wieszak na ubrania z klamrami do wieszania

spodni

Gwarancja

2 lata gwarancji

Wydajność energetyczna

Opakowanie produktu: W 100% nadające się

do recyklingu

Instrukcja obsługi: 100% przetworzony papier

* W porównaniu z poprzednim modelem GC506
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