
 

Philips
Systémová žehlička

GC6310
Jednoduchá, rychlá a účinná

Zdvojnásobte rychlost žehlení díky páře pod tlakem
Žehlička 6310 byla zhotovena proto, aby zkrátila čas žehlení. Neměnné množství páry až 
85 g/min a tlak páry až 3,5 baru, která proniká hluboko do vláken, poskytují výjimečně 
rychlý a profesionální výsledek i u látek, které se obtížně žehlí.

Dokonale klouzavá
• Dokonale klouzavá, odolná žehlicí plocha z nerezové oceli

Rychlé a výkonné žehlení
• Tlak páry až 3,5 baru pro rychlé žehlení
• Trvalý výstup páry až 85 g/min pro rychlé odstranění záhybů
• Vertikální napařování umožňuje odstranění záhybů na zavěšených tkaninách
 



 Až 3,5 barů
Díky vysokému tlaku proniká pára hluboko do 
tkaniny. Proto lze dosáhnout mimořádně rychlých 
výsledků, a to i u látek, které se obtížně žehlí.
GC6310/03

Přednosti
• Paleta: 40 ks
•

Delší životnost
• Funkce Calc-clean: Stačí vypláchnout bojler vždy 

po 10 žehleních
• Nerezový bojler s vnějším topným tělesem: 

Antikorozní parní komora

Snadné odstranění přehybů
• Optimální tvar otvoru: Zlepšuje rozvádění páry

Dosah do těžko přístupných oblastí
• Drážka na knoflíky: Zrychluje žehlení okolí knoflíků 

a švů

Pohodlné žehlení
• Zámek spouště páry: Vytváří páru bez nutnosti 

stisku
• Obzvlášť dlouhá šňůra pro maximální dosah: 1,9 m
• Obzvláště dlouhá hadice pro maximální dosah: 

1,7 m
• Vhodná pro vodu z vodovodního kohoutku: ano

Bezpečné žehlení
• Zabezpečení proti přehřátí: Zabraňuje přehřátí 

bojleru
• Čtyři gumové nožičky: Zamezují skluzu stojanu
• Stabilní odkládací poloha: Udržuje postavenou 

žehličku ve stabilní poloze

Plná kontrola
• Kontrolka připravenosti teploty žehličky: Ano

Technické údaje
• Frekvence: 50 Hz
• Napětí: 230 V
• Příkon žehličky: 800 W
• Příkon bojleru: 1250 W
• Doba přípravy na provoz: 8 minuta(y)
• Kapacita nádržky na vodu: 1 l

Hmotnost a rozměry
• Rozměry: 276 x 332 x 412 mm
• Hmotnost (včetně balení): 6,06 kg
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