
 

 

Philips 6400 series
Tlakový žehliaci systém

• 70 g

GC6405
Zdvojnásobte rýchlosť žehlenia pomocou stlačenej pary
Kompaktný výkonný žehliaci systém
Využite pohodlie kompaktného žehliaceho systému a zdvojnásobte rýchlosť žehlenia 
pomocou tlakovanej pary.

Rýchle a výkonné žehlenie
• Tlak pary až 4 bary pre rýchle žehlenie
• Kontinuálna para až 70 g/min. pre rýchle vyhladenie záhybov

Pohodlné žehlenie
• Ergonomická a ľahká 1,2 kg žehlička
• Plynulé kĺzanie, odolná nerezová žehliaca platňa

Jednoduché používanie
• Jednoduché zloženie a odkladanie

Dostane sa na komplikované miesta
• Naparovacia špička umožňuje naparovanie v ťažko dostupných miestach



 Tlak pary až 4 bary

Zdvojnásobte rýchlosť žehlenia pomocou stlačenej 
pary. Stlačená para preniká hlboko do tkanín, vďaka 
čomu je žehlenie rýchle a jednoduché aj pri tých 
najnáročnejších tkaninách.

Ergonomická žehlička

Ergonomický dizajn tejto žehličky umožňuje 
pohodlné žehlenie, lebo odľahčuje namáhanie 
zápästia. Nahor sklonená rúčka zaistí prirodzenú 
polohu a znižuje námahu pri žehlení. Dizajn žehličky 
tiež zabraňuje opakovaným pohybom spôsobovaným 
pokladaním žehličky na pätu. Žehlička je ľahká 
(1,2 kg), čím umožňuje jednoduché a pohodlné 
žehlenie.

Kontinuálna para až 70 g/min.
Kontinuálna para až 70 g/min. pomáha účinne 
vyžehliť všetky záhyby.

Jednoduché zloženie a odkladanie

Jednoduché zloženie a odkladanie

Nerezová žehliaca plocha

Plynulé kĺzanie, odolná nerezová žehliaca platňa

Naparovacia špička

Jedinečná naparovacia špička Steam Tip tejto 
žehličky Philips kombinuje zahrotenú špičku žehliacej 
plochy so špeciálne predĺženými otvormi na paru na 
dosiahnutie prístupu aj do tých najmenších a 
najťažšie prístupných oblastí a tie najlepšie výsledky 
žehlenia.
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Technické údaje
Pohodlné žehlenie
• Použitie s vodou z vodovodu: áno
• Extra dlhá hadica pre maximálny dosah: 1,7 m
• Extra dlhá šnúra pre maximálny dosah: 1,9 m
• Ergonomický dizajn žehličky: Žehlička s 

ergonomickým dizajnom pre pohodlné žehlenie

Bezpečné žehlenie
• Bezpečnostná ochrana pred prehriatím: Zabraňuje 

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

nezošmykne

Hmotnosť a rozmery
• Hmotnosť (vrátane balenia): 5 25 kg
• Paleta: 40 ks
• Rozmery: 319 x 199 x 166 mm

Plynulé kĺzanie
• Žehliaca plocha s povrchovou vrstvou pre 

dokonalé kĺzanie: áno

Jednoduché zloženie a odkladanie
• Odkladanie šnúry a hadice: Integrovaný úložný 

priestor na kábel a hadicu
• Kompaktný dizajn: Kompaktný dizajn zjednodušuje 

odkladanie a manipuláciu

Technické špecifikácie
• Napätie: 230 V
• Frekvencia: 50-60 Hz
• Výkon generátora pary vo Wattoch: 1370 W
• Výkon žehličky vo Wattoch: 800 W
• Doba prípravy na použitie: 6 minúta(y)
• Kapacita bojlera: 800 ml

Úplná kontrola
• Indikácia pripravenosti žehličky na použitie: áno

Dlhšia životnosť
• Nerezový generátor pary s externým ohrevným 

prvkom: Zásobník pary z nehrdzavejúcej ocele
• Calc-clean: Jednoducho opláchnite generátor pary 

po každom 10 žehlení

Jednoducho odstraňuje záhyby
• Kontinuálna vertikálna para: Pre zavesené tkaniny
• Optimálne rozmiestnenie parných otvorov: Pre 

najlepšiu distribúciu pary

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

gombíkov a švov
• Naparovacia špička: Umožňuje dokonalé 

vyžehlenie ťažko dostupných miest

Rýchle a výkonné žehlenie
• Nepretržitá para: až 90 g/min
• Tlak pary: Až 4 bary
•
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