
Tlakový žehliaci
systém

GC6510

Zdvojnásobte rýchlosť žehlenia pomocou stlačenej pary
Kompaktný výkonný generátor pary

Využite pohodlie kompaktného a žehliaceho systému Philips prenosnej veľkosti a zdvojnásobte rýchlosť

žehlenia pomocou stlačenej pary.

Rýchle a výkonné žehlenie

Tlak pary až 4 bary pre rýchle žehlenie

Kontinuálna para až 95 g/min. umožňuje rýchle vyhladenie záhybov

Vertikálna para pre odstránenie záhybov na zavesených látkach

Jednoduché používanie

Jednoduché zloženie a odkladanie

Pohodlné žehlenie

Nelepivý povrch žehliacej plochy



Tlakový žehliaci systém GC6510/02

Hlavné prvky Technické údaje

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.

Kontinuálna para až 95 g/min.

Kontinuálna para až 95 g/min. pomáha účinne

vyžehliť všetky záhyby.

 

Rýchle a účinné odstraňovanie záhybov

Žehliaca plocha: Nepriľnavá plocha

Výstup pary: áno

Kontinuálny výstup pary: 95 g/min.

Zvislá para: áno

Tlak: Až 4

Naparovacia špička: áno

Príkon: 1980 – 2350 W

Jednoduché používanie

Kapacita nádoby na vodu: 800 ml

Čas nahriatia: 6 min

Odkladanie hadice: Odkladací priestor na

hadicu

Dĺžka napájacieho kábla: 1,8 m

Dĺžka hadice: 1,7 m

Používanie vzhľadom na vodný kameň

Použitie s vodou z vodovodu: áno

Riešenie na odstraňovanie vodného kameňa:

Jednoduché vyplachovanie

Technické špecifikácie

Napätie: 220 - 240 V

Rozmery produktu: 31,9 x 19,9 x 16,6 cm

Hmotnosť žehličky: 1,2 kg

Hmotnosť žehličky + základne: 4 kg

Philips Green Logo

Ekologické výrobky značky Philips pomáhajú

znižovať náklady, spotrebu energie a

emisie CO2. Akým spôsobom? Ponúkajú

významný environmentálny prínos v jednej

alebo viacerých hlavných oblastiach

ekologických priorít spoločnosti Philips –

energetická efektívnosť, balenie, nebezpečné

látky, hmotnosť, recyklovanie a likvidácia, ako

aj spoľahlivosť počas celej doby životnosti.
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