
Generator pary pod
ciśnieniem

7300 series

GC7320

Szybsze prasowanie — od początku do końca
Silny strumień pary i szybko napełniany zbiornik wody

Model GC7320 został stworzony w celu skrócenia czasu prasowania. Urządzenie jest gotowe do użycia w 2

minuty, a jego silny strumień pary pod ciśnieniem przyspiesza prasowanie, gdyż para wnika głębiej w tkaninę. Z

kolei duży otwór wlewowy wody umożliwia szybkie i wygodne napełnianie zbiornika w każdej chwili.

Szybkie i efektywne prasowanie

Para pod ciśnieniem do 4,5 bara umożliwia szybkie prasowanie

Ciągły strumień pary do 110 g/min zapewnia szybkie rozprasowywanie zagnieceń

Wygoda prasowania

Stopa SteamGlide to najwyższej jakości stopa żelazka od firmy Philips

Lekkie żelazko umożliwiające prasowanie bez wysiłku

Wygodne użytkowanie

Uruchamianie w mniej niż 2 minuty



Generator pary pod ciśnieniem GC7320/02

Zalety Dane techniczne

Szybkie nagrzewanie: < 2 minuty

To żelazko systemowe jest gotowe do użytku w

mniej niż 2 minuty.

Ciągły strumień pary do 110 g/min

Ciągły strumień pary do 110 g/min pomaga w

skutecznym rozprasowywaniu wszystkich

zagnieceń.

 

Szybkie i skuteczne usuwanie zagnieceń

Stopa żelazka: Stopa SteamGlide

Strumień pary

Stała dystrybucja pary: 110 g/min

Pionowy strumień pary

Ciśnienie: Do 4,5

Końcówka Steam Tip

Moc: 2400 W

Wygodne użytkowanie

Pojemność zbiornika wody: 1000 ml

Napełnianie i wylewanie wody: Wyjątkowo

duży otwór wlewowy

Napełnianie w dowolnej chwili

Czas nagrzewania: 2 min

Schowek na wąż: Zaczep do węża

Długość przewodu zasilającego: 1,8 m

Obracany przewód: Przewód obracany o 180

stopni

Długość węża: 1,7 m

Zrównoważony rozwój

Oszczędność energii: O 20% mniejsze

zużycie energii

Zabezpieczenie przed osadzaniem się

kamienia

Możliwość korzystania z wody z kranu

Rozwiązanie antywapienne: Easy Rinsing

Dane techniczne

Wymiary produktu: 42,9 x 40 x 42,6 cm

napięcie: 220–240 V

Waga żelazka: 1,2 kg

Waga żelazka i podstawy: 4,5 kg
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