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Dwukrotnie szybsze prasowanie dzięki parze

pod ciśnieniem
Niewielki system prasowania parowego z zabezpieczeniem na

czas przenoszenia

Połączenie wygodnego, małego, przenośnego żelazka systemowego i dwukrotnie

szybszego prasowania dzięki parze pod ciśnieniem.

Szybkie i efektywne prasowanie

Para pod ciśnieniem do 4 barów umożliwia szybkie prasowanie

Ciągły strumień pary do 100 g/min

Wygoda prasowania

Ergonomiczne i lekkie żelazko 1,2 kg

Nieprzywierająca powłoka stopy żelazka

Wygodne użytkowanie

Żelazko można zabezpieczyć, blokując je na podstawie

Regulowane wytwarzanie pary dostosowywane do rodzaju tkaniny

Łatwe używanie i przechowywanie

Ustawienie ECO: Oszczędza energię

Pozwala oszczędzić o 20% mniej energii i 40% mniej wody



System prasowania pod ciśnieniem GC6450/02

Zalety Dane techniczne

Ciągłe wytwarzanie pary

Im więcej pary, tym szybsze jest prasowanie.

Wyjątkowa technologia zastosowana w

żelazku z generatorem pary firmy Philips

wytwarza parę o dużej mocy, która ułatwia,

wspomaga i przyspiesza prasowanie.

Ergonomiczne żelazko

Ergonomiczna konstrukcja żelazka zapewnia

wygodne prasowanie dzięki mniejszemu

obciążeniu nadgarstka. Uchwyt nachylony ku

górze zapewnia naturalne ułożenie ręki,

zmniejszając obciążenie podczas prasowania.

Konstrukcja żelazka zapobiega także

monotonności powtarzających się ruchów

spowodowanych przez ustawianie żelazka w

pozycji pionowej. Żelazko jest lekkie (1,2 kg) i

zapewnia łatwe oraz wygodne prasowanie.

Para pod ciśnieniem do 4 barów

Dwukrotnie szybsze prasowanie dzięki parze

pod ciśnieniem. Para pod ciśnieniem wnika

głęboko w tkaninę, zapewniając szybkie i

wygodne prasowanie, nawet trudnych do

prasowania tkanin.

Zabezpieczenie na czas przenoszenia

Żelazko z generatorem pary jest wyposażone

w zabezpieczenie na czas przenoszenia.

Można bezpiecznie zablokować żelazko na

podstawie, aby zmniejszyć ryzyko dotknięcia

gorącej stopy. Można też bez problemu

przenosić generator pary.

Wygoda prasowania

Zapobieganie osadzaniu się kamienia: Łatwe

płukanie

Długość przewodu: 1,9 m

Ergonomiczna konstrukcja żelazka:

Ergonomiczna konstrukcja żelazka zapewnia

wygodne prasowanie

Długość węża: 1,7 m

Bezpieczne w użyciu: Zabezpieczenie przed

przegrzaniem

Możliwość korzystania z wody z kranu

Pojemność zbiornika wody: 800 ml

Usuwanie zagnieceń

Ciągłe wytwarzanie pary: Do 100 g/min

Para pod ciśnieniem: Do 4 bar

Stopa żelazka: Optymalne rozmieszczenie

otworów wentylacyjnych

Prasowanie w pozycji pionowej: Ciągły,

pionowy strumień pary

Wygodne użytkowanie

Kontrola: Wskaźnik gotowości pary, Wskaźnik

odpowiedniej temperatury, Regulowane

wytwarzanie pary, Wskaźnik pustego zbiornika

wody

Łatwa konfiguracja i przechowywanie:

Zabezpieczenie na czas przenoszenia,

Kompaktowa konstrukcja, Łatwe

przechowywanie przewodu i węża

Docieranie do trudno dostępnych miejsc:

Rowek do prasowania wokół guzików,

Końcówka Steam Tip

Wspaniały poślizg

Stopa żelazka: Nieprzywierająca stopa

Dane techniczne

Moc bojlera: 1370

Częstotliwość: 50–60

Moc żelazka: 800

Czas nagrzewania: 6

Napięcie: 220–240

Waga i wymiary

Wymiary produktu: 319 x 199 x 166

Waga produktu: 5,25
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