
 

 

Philips
Systémová žehlička 
disponující až 4 bary tlaku 
páry a žehlicí plochou 
SteamGlide

GC6520
Zdvojnásobte rychlost žehlení díky páře pod tlakem
Kompaktní výkonná systémová žehlička
Získejte veškeré pohodlí s kompaktním a přenosným žehlicím systémem Philips a 
zdvojnásobte rychlost žehlení díky páře pod tlakem.

Rychlé a výkonné žehlení
• Konstantní výstup páry až 110 g/min pro rychlé odstranění záhybů
• Vertikální napařování umožňuje odstranění záhybů na zavěšených tkaninách
• Tlak páry až 4 bary pro rychlé žehlení

Snadné použití
• Jednoduché nastavení a uskladnění

Pohodlné žehlení
• Žehlicí plocha SteamGlide je prvotřídní žehlicí plochou Philips



 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.

Konstantní výstup páry až 110 g/min
Konstantní výstup páry až 110 g/min pomáhá účinně 
odstranit všechny záhyby.
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Rychlé a výkonné odstraňování záhybů
• Žehlicí plocha: Žehlicí plocha SteamGlide
• Výstup páry: Ano
• Plynulý výstup páry: 110 g/min
• Vertikální napařování: Ano
• Tlak: Až 4
• Špička Steam tip: Ano
• Spotřeba: 1 980–2 350 W

Snadné použití
• Kapacita nádržky na vodu: 800 ml
• Doba zahřívání: 6 min
• Skladování hadice: Přihrádka pro skladování hadice

• Délka napájecího kabelu: 1,8 m
• Délka hadice: 1,7 m

Kontrola usazenin
• Vhodná pro vodu z kohoutku: Ano
• Řešení Calc clean: Snadné vyplachování

Technické údaje
• Napětí: 220–240 V
• Rozměry výrobku: 31,9 x 19,9 x 16,6 cm
• Hmotnost žehličky: 1,2 kg
• Hmotnost žehličky + základny: 4 kg
•

Specifikace
Systémová žehlička disponující až 4 bary tlaku páry a žehlicí plochou SteamGlide
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