
Systémová žehlička

 
Nastavení ECO

Parní ráz 150 g

Zámek pro přenášení

 

GC6540

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

Tlak páry až 4 bary pro rychlé žehlení

Konstantní výstup páry až 110 g/min pro rychlé odstranění záhybů

Vertikální napařování umožňuje odstranění záhybů na zavěšených tkaninách

Parní ráz 150 g usnadňuje odstranění nepoddajných záhybů

Pohodlné žehlení

Žehlicí plocha SteamGlide je prvotřídní žehlicí plochou Philips

Snadné použití

Zamkněte bezpečně žehličku k základní stanici

Různá nastavení páry vhodná pro každé oblečení

Jednoduché nastavení a uskladnění

Šetří spotřebu energie

Úspora 20 % energie a 40 % spotřeby vody



Systémová žehlička GC6540/02

Přednosti Specifikace

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.

Parní ráz až 150 g

Díky parnímu rázu 150 g budete moci snadno

odstranit ty nejodolnější záhyby.

Bezpečný zámek pro přenášení

Systémová žehlička je vybavena bezpečným

zámkem pro přenášení. Žehličku tak můžete

bezpečně uzamknout na základně, čímž snížíte

riziko kontaktu dalších osob s horkou žehlicí

plochou. Zároveň můžete svou systémovou

žehličku snadno přenášet.

Konstantní výstup páry až 110 g/min

Konstantní výstup páry až 110 g/min pomáhá

účinně odstranit všechny záhyby.

Rychlé a výkonné odstraňování záhybů

Žehlicí plocha: Žehlicí plocha SteamGlide

Výstup páry: Ano

Plynulý výstup páry: 110 g/min

Parní ráz: 150 g

Vertikální napařování: Ano

Tlak: Až 4

Různá nastavení páry: Ano

Špička Steam tip: Ano

Spotřeba: 1 980–2 350 W

Snadné použití

Kapacita nádržky na vodu: 800 ml

Doba zahřívání: 6 min

Možnost uložení: Zámek pro přenášení

Skladování hadice: Přihrádka pro skladování

hadice

Délka napájecího kabelu: 1,8 m

Délka hadice: 1,7 m

Podpora udržitelného rozvoje

Úspora energie: 20% snížení spotřeby energie

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

Zelené logo společnosti Philips

Zelené výrobky společnosti Philips umožňují

snížit náklady, spotřebu energie a emise CO2.

Jak? Nabízejí významná zdokonalení v oblasti

ochrany životního prostředí v jedné nebo

několika oblastech, na které se společnost

Philips zaměřuje – energetická úspornost,

obalové materiály, nebezpečné látky,

hmotnost, recyklace a likvidace a spolehlivá

dlouhá životnost.
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