
PerfectCare Viva Żelazko z
generatorem pary

PerfectCare Viva

 
Ciśnienie do 5,5 bara

Silne uderzenie pary do 230 g

Zbiornik wody o pojemności 2 l

Kompaktowa konstrukcja

 
GC7051/30

Szybsze prasowanie dzięki dwukrotnie większej ilości pary*

nie trzeba ustawiać temperatury

Żelazko z generatorem pary firmy Philips umożliwia szybsze i łatwiejsze prasowanie. Wyprasuj ubrania bez

konieczności regulacji temperatury dzięki rewolucyjnej technologii OptimalTemp.

Nie trzeba ustawiać temperatury, gwarancja bezpieczeństwa tkanin

Prasujesz jeans lub jedwab? Nie musisz zmieniać ustawienia temperatury

Można bezpiecznie zostawić gorącą stopę żelazka na desce do prasowania

Szybkie prasowanie dzięki ciągłemu, silnemu strumieniowi pary

Silny strumień pary zapewniający skuteczne usuwanie zagnieceń

Zintegrowana funkcja usuwania kamienia zapewniająca długotrwałą wydajność

Stopa firmy Philips o najlepszym poślizgu i zwiększonej odporności na zarysowania

Oszczędność energii dzięki trybowi ECO

Kompaktowa technologia

Niewielka waga i kompaktowa konstrukcja ułatwiają przechowywanie urządzenia

Duży zbiornik wody pozwala na ciągłe użytkowanie przez dłuższy czas

Automatyczne wyłączanie zapewniające bezpieczeństwo i oszczędność energii
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Zalety

Bardzo duża moc pary

Zyskaj możliwość superszybkiego prasowania

dzięki rewolucyjnej technologii. Silny, ciągły

strumień pary pozwala wygładzić nawet

uporczywe zagniecenia oraz łatwo i szybko

wyprasować grubsze tkaniny. Oprócz tego

można też skorzystać z dodatkowego silnego

uderzenia pary, które przydaje się podczas

prasowania w pionie lub w przypadku

najbardziej uporczywych zagnieceń.

Technologia OptimalTemp

Dzięki technologii OptimalTemp nie trzeba już

tracić czasu na zmienianie ustawień

temperatury, na czekanie aż urządzenie się

nagrzeje lub ostygnie ani na sortowanie ubrań.

Można prasować różne tkaniny — od dżinsu po

jedwab — bez ryzyka przypalenia dzięki

doskonałemu połączeniu temperatury i

ciągłego, silnego strumienia pary.

Bezpieczne odkładanie

Innowacyjna technologia OptimalTemp

gwarantuje bezpieczeństwo wszystkich tkanin

przeznaczonych do prasowania. Zapewnia

prasowanie bez ryzyka przypalenia, a także

umożliwia pozostawienie gorącego żelazka

bezpośrednio na desce do prasowania — bez

żadnych zniszczeń. Pozwala to zmniejszyć

wysiłek nadgarstków, ponieważ nie trzeba już

tak często podnosić żelazka z podstawy.

Zbiornik wody o pojemności 2 l

Zbiornik wody o wyjątkowo dużej pojemności

2 l daje możliwość wygodnego prasowania

przez nawet 2 godziny bez konieczności

uzupełniania wody. Dodatkowo jest on

przezroczysty, dzięki czemu w każdej chwili

można łatwo sprawdzić, czy ilość pozostałej w

nim wody wystarczy do skutecznego

wytwarzania pary. Duży otwór sprawia, że

zbiornik wody można łatwo napełnić zarówno

pod kranem, jak i za pomocą butelki lub

dzbanka podczas prasowania.

Inteligentny system antywapienny

Regularne usuwanie kamienia chroni żelazko i

pozwala zachować wydajność pary. System

Smart Calc-Clean to wbudowana funkcja

usuwania kamienia i czyszczenia, która

pozwala wydłużyć okres eksploatacji żelazka z

generatorem pary. Za pomocą sygnałów

świetlnych i dźwiękowych żelazko przypomina

użytkownikowi o konieczności wyczyszczenia i

usunięcia kamienia. Wystarczy umieścić

żelazko na pojemniku Smart Calc-Clean i

rozpocząć proces. Zebranie brudnej wody i

kamienia zajmuje ok. 2 minut — po

zakończeniu generator pary emituje

pojedynczy sygnał dźwiękowy i jest gotowy do

dalszego użytkowania.

Lekkie, kompaktowe urządzenie

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, a

przenoszenie urządzenia nie sprawia

problemów. Ponadto generator pary zajmuje

znacznie mniej miejsca podczas

przechowywania.

Automatyczne wyłączanie

Jeśli żelazko z generatorem pary nie jest

używane przez kilka minut, funkcja

automatycznego wyłączania samoczynnie

wyłącza urządzenie. Pozwala to zaoszczędzić

energię i zapewnia komfort psychiczny w

kwestii bezpieczeństwa.

Zielone logo firmy Philips

„Zielone” produkty firmy Philips zapewniają

niższe zużycie energii i redukcję emisji

dwutlenku węgla. Jak? Oferują one znacznie

lepsze rozwiązania środowiskowe w jednym

lub kilku obszarach ekologicznych firmy

Philips: wydajności energetycznej,

opakowaniu, wykorzystaniu niebezpiecznych

substancji, wadze, recyklingu i wyrzucaniu

zużytych produktów oraz trwałości.
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Dane techniczne

Technologia

Do wszystkich tkanin przeznaczonych do

prasowania

Brak ryzyka przypalenia

Bez konieczności regulacji temperatury

Technologia OptimalTemp

Silnik pary ProVelocity

Inteligentny procesor regulacji temperatury

Szybkie usuwanie zagnieceń

Ciągły strumień pary: do 120 g/min

Moc: 2400 W

Ciśnienie: Pompka do 5,5 bara

Gotowość do użycia: 2 min

Silne uderzenie pary: do 230 g

Technologia pary na żądanie

Zróżnicowane poziomy pary

Prasowanie w pionie

Napięcie: 220–240 V

Wygodne użytkowanie

Bezpieczeństwo dla wszystkich tkanin

przeznaczonych do prasowania: Nawet

delikatnych, takich jak jedwab

Poślizg stopy żelazka: 4 gwiazdki

Stopa żelazka: Stopa SteamGlide Plus

Długość węża: 1,6 m

Długość przewodu zasilającego: 1,8 m

Gotowość do użycia: Wskaźnik świetlny,

Wskaźnik dźwiękowy

Napełnianie w dowolnym momencie podczas

użytkowania

Automatyczne wyłączanie

Odporność stopy żelazka na zarysowania:

4 gwiazdki

Możliwość stosowania wody z kranu

Czas nagrzewania: 2 min

Wyjątkowo duży otwór wlewowy

Kontrola kamienia

Usuwanie kamienia i czyszczenie: Inteligentny

system antywapienny

Przypomnienie o usuwaniu kamienia: Sygnał

świetlny, Dźwięk, Tak, żadnych wkładów,

żadnych dodatkowych kosztów

Akcesoria w zestawie

Pojemnik do usuwania kamienia

Pamięć

Schowek na przewód: Pasek na rzep

Schowek na wąż: Schowek na wąż

Rozmiar i waga

Wymiary opakowania (S x W x D):

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

Wymiary produktu (S x W x D):

32,2 x 19,4 x 23,6 cm

Waga żelazka: 1,2 kg

Waga żelazka i podstawy: 4,1 kg

* W porównaniu z żelazkiem parowym Philips EasySpeed
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