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Rýchlejšie žehlenie s 2 násobným

množstvom pary**

Naparovací systém SpeedCare značky Philips prináša viac pary ako naparovacia

žehlička, a pomáha vám tak urýchliť žehlenie. Pri žehlení strávite menej času, takže

si budete môcť vychutnať viac času so svojimi milovanými – to všetko vďaka

naparovaciemu žehliacemu systému SpeedCare značky Philips.

Rýchle a výkonné žehlenie

Max. tlak pary 4,2 barov

Vhodný na používanie s vodou z vodovodu, ktorú môžete doplniť kedykoľvek počas

žehlenia

Zosiln. para až 120 g

Pripravená na použitie do 2 minút s neobmedzeným dopĺňaním

Špička Triple Precision Tip pre optimálne ovládanie a viditeľnosť

Nelepivý povrch žehliacej plochy

Inteligentný systém odstránenia vodného kameňa Calc Clean so zvukovým

a svetelným upozornením

1,2 l zásobník na vodu a doplnenie kedykoľvek počas žehlenia

Kompaktná a ľahká na jednoduchšie odkladanie



Naparovací žehliaci systém GC6615/20

Hlavné prvky

Para je pripravená za 2 minúty

Para je pripravená na použitie do 2 minút a

môžete ju doplniť kedykoľvek počas žehlenia.

1,2 l zásobník na vodu

Naparovací žehliaci systém SpeedCare má 1,2 l

zásobník na vodu, s ktorým môžete žehliť viac

ako hodinu, čím pomáha znižovať

frekvenciu dopĺňania pri veľkom množstve

bielizne na žehlenie. Technológia tiež

umožňuje doplniť zásobník na vodu priamo

počas žehlenia bez 2-hodinového čakania na

vychladnutie zariadenia, aby ste ho mohli

naplniť.

Špička Triple Precision Tip

Špička tejto žehličky Philips je presná hneď 3

spôsobmi: obsahuje úzky hrot, drážku na

gombíky a štíhly dizajn hrotu. Špička Triple

Precision Tip vám umožní dostať sa aj do tých

najproblematickejších oblastí, napríklad okolo

gombíkov alebo medzi záhybmi.

Nelepivá žehliaca plocha

Žehliaca plocha vašej žehličky Philips je

potiahnutá nelepivou vrstvou, takže dobre kĺže

na všetkých tkaninách.

Kompaktná a ľahká

Vďaka revolučnej technológii ProVelocity

môžeme vašu naparovaciu žehličku urobiť

kompaktnejšou ako kedykoľvek predtým.

Kompaktný naparovací systém sa ľahko zmestí

do vašej žehliacej dosky, čím sa žehlenie

stane pohodlnejším. Okrem toho zaberie

naparovací systém oveľa menej miesta.

Inteligentný systém odstránenia vodného

kameňa Calc Clean

Inteligentný systém odstránenia vodného

kameňa Calc Clean je integrovaná funkcia na

odstraňovanie vodného kameňa a čistenie

systému. Po každých 10 hodinách žehlenia

vám naparovací žehliaci systém pomocou

zvukového a svetelného upozornenia

pripomenie, aby ste zo systému odstránili

vodný kameň. Vďaka nádobe Calc Clean na

odstraňovanie vodného kameňa nemusíte

žehličku počas procesu odstraňovania vodného

kameňa držať a môžete ju pohodlne položiť na

nádobu. Po dokončení procesu sa všetka

znečistená voda zachytí v nádobe a váš

naparovací žehliaci systém môžete opäť

používať.

Max. tlak pary 4,2 barov

Čím viac pary, tým rýchlejšie je žehlenie.

Žehlička vytvára konzistentný silný prúd pary,

ktorý prenikne hlboko do vnútra oblečenia,

vďaka čomu bude žehlenie rýchlejšie

a kvalitnejšie. Intenzitu pary si môžete

prispôsobiť podľa svojich potrieb.

Nádržku na vodu môžete kedykoľvek doplniť

vodou z vodovodu

Váš naparovací žehliaci systém je navrhnutý

na používanie vody z vodovodu. Ak vám počas

žehlenia dôjde voda v zásobníku na vodu,

môžete ju jednoducho doliať bez čakania

alebo vypínania spotrebiča.

Zosiln. para až 120 g

Zosilnenú paru možno použiť pre vertikálne

naparovanie a odolné záhyby.
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Technické údaje

Používanie vzhľadom na vodný kameň

Použitie s vodou z vodovodu: áno

Riešenie na odstraňovanie vodného kameňa:

Smart Calc Clean

Pripomenutie odstránenia vodného kameňa:

áno

Odporúča sa použiť filtrovanú vodu: áno

Jednoduché používanie

Kapacita nádoby na vodu: 1200 ml

Plnenie a vypúšťanie vody: Extra veľký plniaci

otvor

Dopĺňanie kedykoľvek: áno

Čas zahriatia: 2 min

Odkladanie hadice: Odkladací priestor na

hadicu

Voľnosť kábla (otočný): Kábel so 180-

stupňovou voľnosťou

Dĺžka hadice: 1,6 m

Dĺžka napájacieho kábla: 1,8 m

Rýchle a účinné odstraňovanie záhybov

Zvislé naparovanie: áno

Tlak: Max. tlak pary 4,2 barov

Príkon: 2400 W

Kontinuálny výstup pary: 95 g/min.

Zosilnená para: 120 g

Hmotnosť a rozmery

Rozmery balenia (š x v x d): 26,4 x 30,3 x

40,4 cm

Rozmery výrobku (š x v x d): 19,8 x 21,7 x

34,6 cm

Hmotnosť žehličky: 1,1 kg

Hmotnosť žehličky + základne: 2,6 kg

Servis

2-ročná celosvetová záruka: áno

* V porovnaní s naparovacou žehličkou Philips EasySpeed
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