
Naparovací žehliaci
systém

PerfectCare Viva

 
Max. tlak pary 4,2 barov

Zosilnená para až 160 g

Nádoba na vodu s objemom 1,7 l

Kompaktný dizajn

 
GC7011/20

Žehlite rýchlejšie s 2 násobným množstvom pary*

nevyžaduje nastavenie teploty

Naparovací žehliaci systém Philips poskytuje pôžitok z rýchlejšieho

a jednoduchšieho žehlenia. Pri žehlení odevov nie je potrebné nastavovať teplotu

vďaka revolučnej technológii OptimalTEMP.

Nemusíte nastavovať teplotu, garancia nespálenia látky

Žehlite všetko od džínsov až po hodváb bez potreby meniť nastavenie teploty

Horúcu žehliacu plochu môžete nechať bezpečne položenú na žehliacej doske

Testovaná a schválená nezávislými odborníkmi na textil

Rýchle žehlenie s kontinuálnym výstupom pary

Výkonná para na neprekonateľné odstraňovanie záhybov

Integrovaný systém na jednoduché čistenie pre dlhotrvajúci výkon

Najkĺzavejšia plocha od spoločnosti Philips so zvýšenou odolnosťou voči

poškriabaniu

Usporte energiu v režime ECO

Kompaktná technológia

Ľahké prevedenie a kompaktná veľkosť na jednoduché uskladnenie

Veľká nádoba na vodu na dlhšie použitie bez prerušenia

Automatické vypnutie pre bezpečnosť a úsporu energie



Naparovací žehliaci systém GC7011/20

Hlavné prvky

2 l nádoba na vodu

Nádoba na vodu má výnimočne veľkú kapacitu

2 l, takže môžete pohodlne žehliť až 2 hodiny

bez prerušenia a bez toho, aby ste museli

doplniť nádobu. Je tiež priehľadná, takže zo

všetkých uhlov získate prehľad o tom, koľko

vody zostáva na ďalšie efektívne generovanie

pary. A keď už budete potrebovať vodu doplniť,

tento naparovací žehliaci systém má veľký

nalievací otvor na vodu, ktorý umožňuje

kedykoľvek počas žehlenia jednoduché

doplnenie vody buď z kohútika, alebo

pomocou nádoby na vodu či fľaše.

Úspora energie

Režim ECO vám umožňuje ušetriť energiu bez

zníženia kvality výsledkov žehlenia. Režim

ECO používa znížené množstvo pary, ktoré

však je dostatočné na to, aby vyžehlilo všetko

vaše oblečenie.

Ľahký a kompaktný

Vďaka revolučnej technológii ProVelocity sa

nám podarilo generátor pary urobiť

kompaktnejším ako kedykoľvek predtým. Vďaka

menšej veľkosti sa dokonale zmestí na vašu

žehliacu dosku a jeho prenášanie je taktiež

omnoho jednoduchšie. Okrem toho zaberie

tento naparovací žehliaci systém oveľa menej

miesta.

Technológia OptimalTEMP

S technológiou OptimalTEMP už nikdy

nebudete musieť mrhať časom nastavovaním

teploty, čakaním, kým sa teplota zmení či

triedením oblečenia. Žehlite látky od džínsov

až po hodváb – vďaka ideálnej kombinácii

teploty a výkonnému kontinuálnemu výstupu

pary zaručene nedôjde k prepáleniu žiadneho

typu tkaniny.

Bezpečné odloženie

Inovatívna technológia OptimalTEMP zaručuje,

že nedôjde k prepáleniu žiadnej žehliteľnej

tkaniny. Vďaka tomu môžete bez obáv žehliť,

no tiež to znamená, že horúcu žehliacu plochu

môžete nechať položenú priamo na bavlnenej

žehliacej doske bez toho, aby sa akokoľvek

poškodila. Vďaka tomu sa znižuje námaha

vašich zápästí, pretože už tak často nemusíte

odkladať žehličku na základňu a brať ju späť.

Automatické bezpečnostné vypnutie

Funkcia automatického bezpečnostného

vypnutia automaticky vypne naparovací

žehliaci systém, ak sa nepoužíva niekoľko

minút. Šetrí tak energiu a dodáva vám pocit

istoty.

Logo Philips Green

Ekologické výrobky značky Philips pomáhajú

znižovať náklady, spotrebu energie a

emisie CO2. Akým spôsobom? Ponúkajú

významný environmentálny prínos v jednej

alebo viacerých hlavných oblastiach

ekologických priorít spoločnosti Philips –

energetická efektívnosť, balenie, nebezpečné

látky, hmotnosť, recyklovanie a likvidácia, ako

aj spoľahlivosť počas celej doby životnosti.



Naparovací žehliaci systém GC7011/20

Technické údaje

Technológia

Pre všetky tkaniny určené na žehlenie

Bez spálenia

Nevyžaduje nastavenie teploty

Technológia OptimalTemp

Naparovací systém ProVelocity

Procesor na inteligentné riadenie

Rýchle odstraňovanie záhybov

Kontinuálny výstup pary: až 100 g/min.

Príkon: 2400 W

Tlak: Max. tlak čerpadla 4,2 bar

Pripravený na používanie: 2 min

Zosilnená para: až 160 g

Naparovanie na požiadanie

Variabilné nastavenia pary

Zvislá para

Napätie: 220 - 240 V

Jednoduché používanie

Bezpečná pre všetky tkaniny na žehlenie: Aj

jemné materiály ako hodváb

Kvalita kĺzania žehliacej plochy: 4 hviezdičky

Názov žehliacej plochy: SteamGlide Plus

Voľnosť kábla (otočný): Voľná napájacia šnúra

s 360-stupňovým otáčaním

Dĺžka hadice: 1,6 m

Dĺžka napájacieho kábla: 1,8 m

Pripravený na používanie: Svetelná kontrolka,

Zvukový indikátor

Dolievanie vody kedykoľvek počas používania

Automatické bezpečnostné vypnutie

Odolnosť žehliacej plochy voči poškriabaniu:

4 hviezdičky

Vhodné na použitie s vodou z vodovodu

Čas zahriatia: 2 min

Extra veľký plniaci otvor

Systém ochrany proti vodnému kameňu

Odstránenie vodného kameňa a čistenie:

Smart Calc Clean

Upozornenie na potrebu odstránenia vodného

kameňa: Svetlo, Zvuk, Áno, nie sú potrebné

žiadne kazety, žiadne doplnky

Pribalené príslušenstvo

Nádoba Calc Clean na odstraňovanie vodného

kameňa

Skladovanie

Odkladanie kábla: Suchý zips

Odkladanie hadice: Odkladací priestor na

hadicu

Veľkosť a hmotnosť

Rozmery balenia (š x v x d): 42,7 x 23,8 x

33,5 cm

Rozmery výrobku (š x v x d):

33,5 x 23,8 x 42,7 cm

Hmotnosť žehličky: 1,2 kg

Hmotnosť žehličky + základne: 2,8 kg

* V porovnaní s naparovacou žehličkou Philips EasySpeed
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