
 

 

Philips 7400 series
Tlakový žehliaci systém

GC7420
Rýchle a výkonné žehlenie

Rýchle spustenie za 2 minúty, dopĺňanie kedykoľvek
Séria 7400, ktorá zrýchľuje proces žehlenia, je pripravená na použitie už za 2 minúty. Sila 
stlačenej pary zrýchli žehlenie tým, že prenikne hlbšie do tkaniny a veľký lievik na 
dopĺňanie vody umožní kedykoľvek rýchlo a jednoducho doliať do systému vodu

Rýchle a výkonné žehlenie
• Tlak pary až 4,5 barov pre rýchle žehlenie
• Kontinuálna para až 120 g/min.
• Vertikálna para pre odstránenie záhybov na zavesených látkach

Pohodlné žehlenie
• Ľahká žehlička pre bezproblémové žehlenie
• SteamGlide je žehliaca plocha špičkovej kvality od spoločnosti Philips

Jednoduché používanie
• Rýchle spustenie: čas spustenia kratší ako 2 minúty
• Dopĺňanie zásobníka na vodu kedykoľvek, aj počas žehlenia
• Permanentné tablety na odstraňovanie vodného kameňa vo vnútri znižujú rýchlosť usádzania 

vodného kameňa



 Kontinuálna para až do 120 g/min.

Kontinuálna para až do 120 g/min. vďaka malým 
množstvám vody, ktoré sa zakaždým čerpajú do 
generátora pary. Pre dokonalé a rýchle vyhladenie 
záhybov.

Žehliaca plocha SteamGlide

Žehliaca plocha SteamGlide je najlepšia žehliaca 
plocha naparovacej žehličky od spoločnosti Philips. 
Má vysokú odolnosť proti poškriabaniu, hladko sa 
kĺže a ľahko čistí.
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Rýchle a účinné odstraňovanie záhybov
• Žehliaca plocha: SteamGlide
• Kontinuálny výstup pary: áno
• Kontinuálny výstup pary: 120 g/min.
• Zvislá para: áno
• Tlak pary: Až do 4,5 bary(ov)
• Naparovacia špička: áno
• Príkon: 2400 W

Jednoduché používanie
• Kapacita nádoby na vodu: 1000 ml
• Plnenie a vypúšťanie vody: Extra veľký plniaci otvor
• Dopĺňanie kedykoľvek: áno
• Čas nahriatia: 2 min
• Odkladanie hadice: Spona na hadicu
• Dĺžka napájacieho kábla: 1,8 m

• Voľnosť kábla (otočný): Kábel so 180-stupňovou 
voľnosťou

• Dĺžka hadice: 1,7 m

Používanie vzhľadom na vodný kameň
• Použitie s vodou z vodovodu: áno
• Riešenie na odstraňovanie vodného kameňa: 

Tablety na odstraňovanie vodného kameňa + 
oplachovanie

Technické špecifikácie
• Napätie: 220 - 240 V
• Rozmery produktu: 42,9 x 40 x 20,6 cm
• Hmotnosť žehličky: 1,2 kg
• Hmotnosť žehličky + základne: 4,5 kg
•

Technické údaje
Tlakový žehliaci systém
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