
Tlakový generátor
pary

GC7230

Rýchlejšie žehlenie - od začiatku až do konca
Sila stlačenej pary s rýchlo dopĺňateľnou nádobou na vodu

Vytvorený na zrýchlenie procesu žehlenia od začiatku až do konca, model GC7230 je pripravený na použitie už

za 2 minúty. Sila stlačenej pary zrýchli žehlenie tým, že prenikne hlbšie do tkaniny a extra veľký lievik na

dopĺňanie vody Vám umožní kedykoľvek rýchlo a jednoducho doliať do systému vodu.

Úplná kontrola

Variabilné nastavenie pary, ktoré vyhovuje každému odevu

Plynulé kĺzanie

Žehliaca plocha SteamGlide pre silnú paru a vynikajúcu kĺzavosť

Dostane sa na komplikované miesta

Naparovacia špička Steam Tip Vám umožní dokonalé vyžehlenie ťažko dostupných miest

Rýchle a výkonné žehlenie

Tlak pary až 4 bary pre rýchle žehlenie

Pripravený na použitie za 2 minúty

Kontinuálna para až do 80 g/min. pre rýchle vyhladenie záhybov

Otvor na dopĺňanie vody umožní kedykoľvek rýchlo a jednoducho doliať vodu

Pohodlné žehlenie

Zámok aktivátora pary poskytuje paru bez potreby stláčania tlačidla



Tlakový generátor pary GC7230/02

Hlavné prvky Technické údaje

Naparovacia špička

Jedinečná naparovacia špička kombinuje

špeciálne zahrotenú prednú časť žehliacej

plochy so špeciálnymi otvormi na paru pre

dosiahnutie prístupu aj do najmenších a

najťažšie prístupných oblastí pre tie najlepšie

výsledky žehlenia.

Tlak pary až 4 bary

Zdvojnásobte rýchlosť žehlenia pomocou

stlačenej pary. Stlačená para preniká hlboko do

tkanín, vďaka čomu je žehlenie rýchle a

jednoduché aj pri tých najnáročnejších

tkaninách.

Rýchle spustenie

Po zapnutí je žehliaci systém pripravený na

žehlenie s naparovaním už za 2 minúty.

Kontinuálna para až do 80 g/min.

Kontinuálny výstup pary až 80 g/min. pomáha

účinne vyhladzovať všetky záhyby.

Extra veľký otvor na dopĺňanie vody

Dopĺňanie vody do zásobníka na vodu nebolo

ešte nikdy také rýchle a jednoduché.

Jednoducho otvorte ľahko otvárateľné veko a

nalejte vodu. Veľký otvor podobný lieviku

zabezpečí rýchle a pohodlné dolievanie vody

bez rizika rozliatia. A vodu môžete dolievať

kedykoľvek - pred, počas alebo po žehlení -

bez toho, aby ste museli čakať, kým žehlička

vychladne.

Zámok aktivátora pary

Zámok aktivátora pary umožňuje využívať

nepretržité naparovanie bez toho, aby sa

musel stále stláčať samotný aktivátor.

Žehliaca plocha SteamGlide

Táto špeciálne navrhnutá žehliaca plocha

kombinuje vynikajúcu keramickú vrstvu, ktorá

zabezpečí dokonalé kĺzanie po všetkých

druhoch tkanín, a dôkladne navrhnuté otvory

na výkonné odstraňovanie záhybov.

Pohodlné žehlenie

Väčší komfort: Zámok aktivátora pary

Systém ochrany proti vodnému kameňu:

Jednoduché vyplachovanie

Dĺžka kábla: 2 m

Dĺžka hadice: 1,7

Bezpečné použitie: Bezpečnostná ochrana

pred prehriatím

Použitie s vodou z vodovodu

Odstraňovanie záhybov

Žehliaca plocha: Optimálne rozmiestnenie

parných otvorov

Zvislá para: Kontinuálna vertikálna para

Jednoduché používanie

Ovládanie: Indikácia pripravenosti pary,

Indikácia primeranej teploty, Kontrolka

prázdnej nádoby na vodu

Jednoduché nastavenie a skladovanie:

Jednoduché uskladnenie šnúry a hadice

prístup na nedostupné miesta: Drážka na

gombíky

Technické špecifikácie

Výkon generátora pary vo Wattoch: 1400

Frekvencia: 50-60

Výkon žehličky vo Wattoch: 800

Napätie: 220 - 240

Hmotnosť a rozmery

Rozmery produktu: 429 x 400 x 206

Hmotnosť produktu: 6,1

 

© 2019 Koninklijke Philips N.V.

Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny

špecifikácií bez oznámenia.

Ochranné známky sú majetkom

Koninklijke Philips N.V. alebo ich

príslušných vlastníkov.

Dátum vydania

2019‑01‑24

Verzia: 5.0.1

12 NC: 0000 000

00000

www.philips.com

http://www.philips.com/

