
Żelazko z
generatorem pary

SpeedCare

 
Ciśnienie pompki do 4,5 bara

silne uderzenie pary do 120 g

Stały zbiornik wody o poj. 1,2 l

 
GC6608

Szybsze prasowanie dzięki dwukrotnie

większej ilości pary**

Generator pary SpeedCare firmy Philips zapewnia więcej pary niż żelazko parowe

i pozwala przyspieszyć prasowanie. Korzystając z generatora pary SpeedCare

firmy Philips, można skrócić czas prasowania i spędzać więcej czasu z

najbliższymi.

Szybkie i efektywne prasowanie

Ciśnienie pompki do 4,5 bara

Gotowość do użytku w 2 minuty, nieograniczone uzupełnianie

Nieprzywierająca powłoka stopy

Napełnianie zbiornika w dowolnej chwili, nawet podczas prasowania

Końcówka Triple Precision ułatwia prasowanie trudno dostępnych miejsc

Ciągły strumień pary do 95 g/min

Wygoda prasowania

Zbiornik wody 1,2 l i napełnianie w dowolnej chwili podczas prasowania

Niewielkie i lekkie żelazko umożliwia łatwe przechowywanie

Wygodne użytkowanie

Inteligentne przypomnienie o usuwaniu kamienia za pomocą sygnałów dźwiękowych

i świetlnych

Pionowy strumień pary umożliwia prasowanie wiszących tkanin
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Zalety

Uzupełnianie wody w dowolnej chwili

Oddzielny zbiornik wody można napełniać w

dowolnej chwili, nawet podczas prasowania.

Para gotowa w 2 minuty

Para jest gotowa do użytku w 2 minuty; wodę

można uzupełniać w dowolnym momencie

podczas prasowania.

Inteligentny system antywapienny

Inteligentny system antywapienny to

zintegrowana funkcja usuwania kamienia i

czyszczenia, która chroni żelazko z

generatorem pary. W celu zapewnienia

optymalnej wydajności pary, wydłużenia

okresu eksploatacji i uniknięcia powstania

białych osadów żelazko z generatorem pary

przypomina użytkownikowi o konieczności

wykonania procedury usuwania kamienia.

Pamiętaj, aby zawsze używać do tego

sprytnego pojemnika dołączonego do

urządzenia, ponieważ gwarantuje to

maksymalną wygodę.

Prasowanie w pionie

To żelazko firmy Philips ma funkcję pionowego

strumienia pary, która umożliwia prasowanie

wiszących tkanin.

Zbiornik wody o pojemności 1,2 l

Wyposażony w zbiornik wody o pojemności

1,2 l generator pary SpeedCare firmy Philips

pozwala prasować przez ponad godzinę i

zmniejsza częstotliwość uzupełniania wody na

potrzeby dłuższych sesji prasowania. Poziom

wody w zbiorniku można uzupełniać także

podczas prasowania — nie trzeba czekać

2 godzin, aż urządzenie ostygnie.

Końcówka Triple Precision

Końcówka stożka parowego tego żelazka

Philips jest precyzyjna na 3 sposoby: ma

spiczastą końcówkę, rowek do prasowania

wokół guzików oraz gładki kształt. Końcówka

Triple Precision pozwala dotrzeć nawet do

najtrudniej dostępnych miejsc, m.in. obszaru

wokół guzików oraz pomiędzy plisami.

Nieprzywierająca stopa

Stopa żelazka firmy Philips jest pokryta

specjalną, nieprzywierającą powłoką

zapewniającą dobry poślizg na wszystkich

rodzajach tkanin.

Lekki produkt o niewielkich rozmiarach

Generator pary SpeedCare jest o 40% mniejszy

niż inne generatory pary dostępne na rynku.

Dzięki temu przenoszenie żelazka z

generatorem pary nie jest trudne. Nawet jeśli

masz małą deskę do prasowania i zwykle

odstawiasz żelazko z generatorem pary na

podłogę, od dziś możesz je bez problemu

ustawiać na desce. Teraz można bez problemu

wszędzie przenosić żelazko z generatorem pary

i przechowywać je w dowolnym miejscu w

domu.

Ciągłe wytwarzanie pary

Para wnika głęboko w tkaninę, zapewniając

szybkie i wygodne prasowanie, nawet w

przypadku tkanin trudnych do prasowania. Im

więcej pary, tym wydajniejsze i szybsze jest

prasowanie.



Żelazko z generatorem pary GC6608/30

Dane techniczne

Szybkie i skuteczne usuwanie zagnieceń

Stopa żelazka: Nieprzywierająca stopa

Pionowy strumień pary

Ciśnienie: Ciśnienie pompki do 4,5 bara

Moc: 2400 W

Silne uderzenie pary: 120 g

Stała dystrybucja pary: 95 g/min

Wygodne użytkowanie

Pojemność zbiornika wody: 1200 ml

Napełnianie i wylewanie wody: Wyjątkowo

duży otwór wlewowy

Napełnianie w dowolnej chwili

Czas nagrzewania: 2 min

Schowek na wąż: Schowek na wąż

Obracany przewód: Przewód obracany o 180

stopni

Długość węża: 1,6 m

Długość przewodu zasilającego: 1,8 m

Zabezpieczenie przed osadzaniem się

kamienia

Możliwość korzystania z wody z kranu

Rozwiązanie antywapienne: Inteligentny

system antywapienny

Przypomnienie o usuwaniu kamienia

Zalecamy używanie przefiltrowanej wody

Dane techniczne

Waga żelazka: 1.1 kg

Waga żelazka i podstawy: 2,6 kg

Wymiary produktu: 19,8 x 21,7 x 34,6 cm

Wymiary opakowania: 26,4 x 30,3 x 40,4 cm

* * w porównaniu z żelazkiem parowym Philips GC1480
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