
 

Żelazko z
generatorem pary

SpeedCare

 
Ciśnienie do 4,8 bara

Silne uderzenie pary 170 g

Zabezpieczenie na czas
przenoszenia

Stały zbiornik wody o poj. 1,2 l

 

GC6630

Szybsze i łatwiejsze prasowanie**
dzięki 2-krotnie większej ilości pary** niż w przypadku żelazka parowego

Generator pary SpeedCare firmy Philips zapewnia więcej pary niż tradycyjne 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 do 4,8 bara

Ciągły strumień pary do 110 g/min

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

Końcówka Triple Precision ułatwia prasowanie trudno dostępnych miejsc

Żelazko można zabezpieczyć, blokując je na podstawie

Funkcja automatycznego wyłączania zapewnia bezpieczeństwo i pozwala oszczędzać energię

Inteligentny system antywapienny z dźwiękowym i świetlnym przypomnieniem o usuwaniu kamienia

Gotowość do użytku w 2 minuty, nieograniczone uzupełnianie

Lekki produkt o niewielkich rozmiarach umożliwia łatwe przechowywanie
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Zalety

Para gotowa w 2 minuty

Para jest gotowa do użytku w 2 minuty; wodę

można uzupełniać w dowolnym momencie

podczas prasowania.

Zbiornik wody o pojemności 1,2 l

Wyposażony w zbiornik wody o pojemności

1,2 l generator pary SpeedCare 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.

Lekki produkt o niewielkich rozmiarach

Dzięki rewolucyjnej technologii ProVelocity

udało się stworzyć żelazko z generatorem pary

o najmniejszych jak dotąd wymiarach.

Kompaktowy generator pary mieści się bez

trudu na desce do prasowania, przez co

prasowanie staje się wygodniejsze. Ponadto

generator pary zajmuje znacznie mniej miejsca

podczas przechowywania.

Inteligentny system antywapienny

Inteligentny system antywapienny to

zintegrowana funkcja usuwania kamienia i

czyszczenia, która chroni żelazko z

generatorem pary. Po każdych 10 godzinach

prasowania zostanie wyemitowane dźwiękowe

i świetlne przypomnienie o konieczności

wykonania procedury usuwania kamienia.

Dzięki specjalnemu pojemnikowi można ją

wykonać w wygodny sposób — wystarczy

oprzeć żelazko o pojemnik; nie trzeba go

trzymać, obciążając kręgosłup. Po zakończeniu

procesu czyszczenia cała brudna woda zbiera

się w pojemniku, a żelazko z generatorem pary

jest ponownie gotowe do użycia.

Zabezpieczenie na czas przenoszenia

Żelazko z generatorem pary jest wyposażone

w zabezpieczenie na czas przenoszenia.

Można bezpiecznie zablokować żelazko na

podstawie, aby zmniejszyć ryzyko dotknięcia

gorącej stopy. Można też bez problemu

przenosić generator pary.

Ciągły strumień pary

Im więcej pary, tym szybsze jest prasowanie.

Wyjątkowa technologia zastosowana w

żelazku z generatorem pary firmy Philips

wytwarza parę o dużej mocy, która ułatwia,

wspomaga i przyspiesza prasowanie.

Automatyczne wyłączanie

Funkcja automatycznego wyłączania

samoczynnie wyłącza urządzenie, jeśli nie

było ono używane przez kilka minut. Pozwala

to zaoszczędzić energię.

Ciśnienie do 4,8 bara

Im więcej pary, tym szybsze jest

prasowanie. Generowany jest stały, silny

strumień pary, która wnika głęboko w tkaninę,

zapewniając szybsze i skuteczniejsze

prasowanie. Strumień pary można regulować w

zależności od potrzeb.
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Dane techniczne

Akcesoria

Pojemnik do usuwania kamienia

Zabezpieczenie przed osadzaniem się

kamienia

Przypomnienie o usuwaniu kamienia

Rozwiązanie antywapienne: Inteligentny

system antywapienny

Zalecamy używanie przefiltrowanej wody

Możliwość korzystania z wody z kranu

Wygodne użytkowanie

Obracany przewód: Przewód obracany o 180

stopni

Schowek na przewód: Zacisk do przewodu

zasilającego

Czas nagrzewania: 2 min

Długość węża: 1,6 m

Schowek na wąż: Schowek na wąż

Długość przewodu zasilającego: 1,8 m

Napełnianie w dowolnej chwili

Automatyczne wyłączanie

System przechowywania: Zabezpieczenie na

czas przenoszenia

Niezwykle lekkie i wygodne

Pojemność zbiornika wody: 1200 ml

Napełnianie i wylewanie wody: Wyjątkowo

duży otwór wlewowy, Duży otwór wlewowy

Szybkie i skuteczne usuwanie zagnieceń

Stała dystrybucja pary: 110 g/min

Moc: 2400 W

Stopa żelazka: Stopa ceramiczna SteamGlide

Silne uderzenie pary: 170 g

Sterowanie strumieniem pary

Pionowy strumień pary

Ciśnienie: Ciśnienie pompki do 4,8 bara

Dane techniczne

Napięcie: 220–240 V

Waga i wymiary

Wymiary opakowania (S x W x D):

26,4 x 30,3 x 40,4 cm

Wymiary produktu (S x W x D):

19,8 x 21,7 x 34,6 cm

Waga żelazka: 1.1 kg

Waga żelazka i podstawy: 2,6 kg

Serwis

2 lata gwarancji

* W porównaniu z żelazkiem parowym Philips EasySpeed
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