
 

Philips
Tlakový žehliaci systém

GC6310
Jednoduché, rýchle a efektívne

Zdvojnásobte rýchlosť žehlenia pomocou stlačenej pary
Model 6310 je vytvorený na skrátenie času potrebného na žehlenie. Konštantné 
množstvo pary až 85 g/min a tlak pary až 3,5 baru, ktorý prenikne hlboko do tkaniny, 
poskytujú výnimočne rýchle a profesionálne výsledky dokonca aj pri náročných tkaninách.

Plynulé kĺzanie
• Plynulé kĺzanie, odolná nerezová žehliaca platňa

Rýchle a výkonné žehlenie
• Tlak pary až 3,5 baru pre rýchle žehlenie
• Kontinuálna para až do 85 g/min. pre rýchle vyhladenie záhybov
• Vertikálna para pre odstránenie záhybov na zavesených látkach
 



 Až do 3,5 barov
Vďaka vysokému tlaku para prenikne hlboko do 
tkaniny, vďaka čomu sa zaistia neobyčajne rýchle 
výsledky, a to aj pri zložitých tkaninách.
GC6310/03

Hlavné prvky
• Bezpečnostná ochrana pred prehriatím: Zabraňuje 
Dlhšia životnosť
• Calc-clean: Jednoducho opláchnite generátor pary 

po každom 10 žehlení
• Nerezový generátor pary s externým ohrevným 

prvkom: Zásobník pary z nehrdzavejúcej ocele

Jednoducho odstraňuje záhyby
• Optimálne rozmiestnenie parných otvorov: Pre 

najlepšiu distribúciu pary

Dostane sa na komplikované miesta
• Drážka na gombíky: Urýchľuje žehlenie okolo 

gombíkov a švov

Pohodlné žehlenie
• Zámok aktivátora pary: Dodáva paru bez potreby 

stláčania tlačidla
• Extra dlhá šnúra pre maximálny dosah: 1,9 m
• Extra dlhá hadica pre maximálny dosah: 1,7 m
• Na použitie s vodou z vodovodu: áno

Bezpečné žehlenie

prehriatiu generátora pary
• Štyri gumené nôžky: Zaisťuje, že sa stojan 

nezošmykne
• Stabilný podstavec: Udržuje žehličku počas státia v 

stabilnej polohe

Úplná kontrola
• Indikácia pripravenosti žehličky na použitie

Technické špecifikácie
• Frekvencia: 50 Hz
• Napätie: 230 V
• Výkon žehličky vo Wattoch: 800 W
• Výkon generátora pary vo Wattoch: 1250 W
• Doba prípravy na použitie: 8 minúta(y)
• Kapacita nádoby na vodu: 1 l

Hmotnosť a rozmery
• Rozmery: 276 x 332 x 412 mm
• Hmotnosť (vrátane balenia): 6,06 kg
• Paleta: 40 ks
•

Technické údaje
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