
 

 

Philips 6400 series
Systémová žehlička

• 70 g

GC6405
Zdvojnásobte rychlost žehlení díky páře pod tlakem
Kompaktní výkonný žehlicí systém
Získejte veškeré pohodlí s kompaktním žehlicím systémem a zdvojnásobte rychlost 
žehlení díky páře pod tlakem.

Rychlé a výkonné žehlení
• Tlak páry až 4 bary pro rychlé žehlení
• Trvalý výstup páry až 70 g/min pro rychlé odstranění záhybů

Pohodlné žehlení
• Ergonomická a lehká 1,2kg žehlička
• Dokonale klouzavá, odolná žehlicí plocha z nerezové oceli

Snadné použití
• Jednoduché nastavení a uskladnění

Dosah do těžko přístupných oblastí
• Napař. špička Steam tip umožňuje aplikaci páry i na obtížně příst. částí oděvu



 Tlak páry až 4 bary

Zdvojnásobte rychlost žehlení díky páře pod tlakem. 
Pára pod tlakem proniká hluboko do látky a tak 
urychluje a zjednodušuje žehlení i u materiálů, které 
se žehlí hůře.

Ergonomická žehlička

Ergonomický design žehličky umožňuje pohodlné 
žehlení, neboť tolik nenamáhá zápěstí. Rukojeť 
nakloněná nahoru zajišťuje přirozené umístění ruky, 
což snižuje zátěž během žehlení. I celkový design 
žehličky napomáhá předcházet opakovaným 
pohybům běžně konaným při umisťování žehličky na 
podstavec. Žehlička je lehká (1,2 kg) a přináší snadné 
a pohodlné žehlení.

Trvalý výstup páry až 70 g/min
Trvalý výstup páry až 70 g/min pomáhá účinně 
odstranit všechny záhyby.

Jednoduché nastavení a uskladnění

Jednoduché nastavení a uskladnění

Žehlicí plocha z nerezové oceli

Dokonale klouzavá, odolná žehlicí plocha z nerezové 
oceli

Špička Steam tip

Jedinečná napařovací špička Steam tip žehličky Philips 
kombinuje zvláště zašpičatělý tvar žehlicí plochy se 
speciálními prodlouženými napařovacími otvory ve 
špičce, aby bylo možné se dostat do nejmenších a 
nejobtížněji přístupných oblastí a dosáhnout 
nejlepších výsledků žehlení.
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Specifikace
Pohodlné žehlení
• Vhodná pro vodu z kohoutku: Ano
• Obzvláště dlouhá hadice pro maximální dosah: 

1,7 m
• Obzvlášť dlouhý kabel pro maximální dosah: 1,9 m
• Ergonomický design žehličky: Ergonomicky 

navržená žehlička pro pohodlné žehlení

Bezpečné žehlení
• Zabezpečení proti přehřátí: Zabraňuje přehřátí 

bojleru
• Čtyři gumové nožičky: Zamezují skluzu stojanu

Hmotnost a rozměry
• Hmotnost (včetně balení): 5,25 kg
• Paleta: 40 ks
• Rozměry: 319 x 199 x 166 mm

Dokonale klouzavá
• Povrch žehlicí plochy pro dokonalé klouzání: Ano

Jednoduché nastavení a uskladnění
• Skladování kabelu a hadice: Integrovaný úložný 

prostor pro kabel a hadici
• Kompaktní provedení: Kompaktní design 

usnadňuje manipulaci a uskladnění

Technické údaje
• Napětí: 230 V
• Frekvence: 50–60 Hz
• Příkon bojleru: 1370 W
• Příkon žehličky: 800 W
• Doba přípravy na provoz: 6 minuta(y)
• Kapacita bojleru: 800 ml

Plná kontrola
• Kontrolka připravenosti teploty žehličky: Ano

Delší životnost
• Nerezový bojler s vnějším topným tělesem: 

Antikorozní parní komora
• Funkce Calc-clean: Stačí vypláchnout bojler vždy 

po 10 žehleních

Snadné odstranění přehybů
• Souvislé vertikální napařování: Pro zavěšené 

tkaniny
• Optimální tvar otvoru: Zlepšuje rozvádění páry

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

a švů
• Špička Steam tip: Umožňuje žehlení i těch nejhůře 

dostupných míst

Rychlé a výkonné žehlení
• Trvalý výstup páry: Až 90 g/min
• Tlak páry: Až 4 bary
•
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