
Parní generátor

SpeedCare

 
Max. tlak čerpadla 4,4 bary

Pevná nádržka na vodu 1,2 l

 
GC6606

Rychlejší a snazší žehlení**
díky dvakrát většímu množství páry** oproti napařovací žehličce

Parní generátor Philips SpeedCare poskytuje více páry než napařovací žehlička a pomáhá urychlit žehlení. Díky

kratší době žehlení pomocí parního generátoru Philips SpeedCare se můžete věnovat jiným aktivitám

v rodinném kruhu.

Rychlé a výkonné žehlení

Trvalý výstup páry až 95 g/min

Připraveno k použití za 2 minuty, doplňování vody kdykoli

Špička Triple Precision umožňuje optimální kontrolu a viditelnost

Keramická žehlicí plocha pro lepší klouzání

Odvápňovací systém Smart Calc Clean se zvukovým a světelným připomenutím odvápnění

Vodní nádržka 1,2 l a lze doplnit kdykoli během žehlení

Kompaktní velikost a nízká hmotnost pro snadné skladování

Max. tlak čerpadla 4,4 bary



Parní generátor GC6606/20

Přednosti Specifikace

Max. tlak čerpadla 4,4 bary

Čím více páry, tím rychlejší žehlení. Vzniká

výkonná pára, která prochází hluboko do

oblečení, a tak zrychluje i zlepšuje žehlení.

Výkon páry může být regulován tak, aby

odpovídal vašim potřebám.

Odvápňovací systém Smart Calc Clean

Odvápňovací systém Smart Calc Clean je

vestavěná funkce čištění a odstranění vodního

kamene, která chrání váš parní generátor.

Zhruba po každých 10 hodinách žehlení vám

váš parní generátor připomene, abyste provedli

proces odvápnění. Nádobka Calc Clean vám

ulehčí proces odvápnění tím, že na ni žehličku

jen položíte a nemusíte se namáhat jejím

držením. Po skončení procesu čištění je

všechna špinavá voda shromážděna v nádobce

a váš parní generátor je připraven k dalšímu

použití.

Připraveno k napařování za 2 minuty

Připraveno k napařování za 2 minuty a během

žehlení lze kdykoliv doplnit.

Kompaktní velikost a nízká hmotnost

Díky revoluční technologii ProVelocity je parní

generátor kompaktnější než kdy dřív.

Kompaktní parní generátor dobře sedí na

žehlicím prkně a žehlení je tak pohodlnější.

Navíc stačí méně prostoru ke skladování.

1,2l nádržka na vodu

Parní generátor SpeedCare má objem nádržky

na vodu 1,2 l, což umožňuje žehlení po dobu

více než 1 hodiny, pomáhá vám omezit četnost

doplňování u velkých objemů prádla.

Technologie také umožňuje doplňovat nádržku

na vodu během žehlení, aniž by bylo nutné

přístroj ochlazovat a čekat 2 hodiny na

ochlazení.

Špička Triple Precision

Špička této žehličky Philips je přesná

3 způsoby: má ostrou špičku, drážku na

knoflíky a štíhlý design zakončení. Špička

Triple Precision umožňuje dosáhnout i do těch

nejobtížnějších oblastí, například okolo

knoflíků nebo mezi záhyby.

Keramická žehlicí plocha

Keramická žehlicí plocha odolná proti

poškrábání, snadně klouzá a lehce se čistí.

Trvalý výstup páry

Čím více páry, tím rychlejší žehlení. Jedinečná

technologie v systémové žehličce Philips

vytváří silnou páru, která činí žehlení

snadnější, lepší a rychlejší.

Příslušenství

Nádoba Calc Clean: Ano

Kontrola usazenin

Připomenutí funkce Calc clean: Ano

Řešení Calc clean: Systém Smart Calc-Clean

Doporučena filtrovaná voda: Ano

Vhodná pro vodu z kohoutku: Ano

Snadné použití

Volný kabel (otočný): Volnost pohybu i

s kabelem v rozsahu 180°

Úložný prostor pro kabel: Svorka kabelu

Doba zahřívání: 2 min

Délka hadice: 1,6 m

Skladování hadice: Přihrádka pro skladování

hadice

Délka napájecího kabelu: 1,8 m

Lze kdykoli doplnit: Ano

Ultralehká a pohodlná: Ano

Kapacita nádržky na vodu: 1200 ml

Nalévání a vylévání vody: Mimořádně velký

plnicí otvor

Rychlé a výkonné odstraňování záhybů

Plynulý výstup páry: 95 g/min

Spotřeba: 2 400 W

Žehlicí plocha: Keramický

Řízení výstupu páry: Ano

Vertikální napařování: Ano

Tlak: Max. tlak čerpadla 4,4 bary

Technické údaje

Napětí: 220–240 V

Rozměry balení: 26,4 x 30,3 x 40,4 cm

Rozměry výrobku: 19,8 x 21,7 x 34,6 cm

Hmotnost žehličky: 1,1 kg

Hmotnost žehličky + základny: 2,6 kg

Servis

2letá celosvětová záruka: Ano

* Ve srovnání s napařovací žehličkou Philips EasySpeed
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