
Generator pary pod
ciśnieniem

InstantCare

 
5 barów

ECO

Silne uderzenie pary 220 g

 

GC7540/02

Szybkie i efektywne prasowanie
Uruchamianie żelazka w ciągu 2 minut, napełnianie w

dowolnym momencie

Żelazko parowe InstantCare firmy Philips zostało opracowane z myślą o

przyspieszeniu prasowania i jest gotowe do użytku w ciągu 2 minut. Dzięki mocy

pary pod ciśnieniem prasowanie jest szybsze, ponieważ wnika ona głębiej w

tkaninę i usuwa zagniecenia.

Szybkie i efektywne prasowanie

Ciągły strumień pary do 120 g/min

Ciśnienie do 5 barów

Silne uderzenie pary do 220 g

Wygoda prasowania

Stopa SteamGlide to najwyższej jakości stopa żelazka od firmy Philips

Lekkie żelazko umożliwiające prasowanie bez wysiłku

3 funkcje automatycznego wyłączania

Wygodne użytkowanie

Uruchamianie w mniej niż 2 minuty

Napełnianie zbiornika w dowolnej chwili, nawet podczas prasowania

Stałe wkłady antywapienne wewnątrz urządzenia zmniejszają osadzanie się

kamienia

Pozwala oszczędzić 30% energii i 40% wody



Generator pary pod ciśnieniem GC7540/02

Zalety

Ciśnienie do 5 barów

Im więcej pary, tym szybsze jest

prasowanie. Generowany jest stały, silny

strumień pary, która wnika głęboko w tkaninę,

zapewniając szybsze i skuteczniejsze

prasowanie. Strumień pary można regulować w

zależności od potrzeb.

Ciągłe wytwarzanie pary

Im więcej pary, tym szybsze jest prasowanie.

Wyjątkowa technologia zastosowana w

żelazku z generatorem pary firmy Philips

wytwarza parę o dużej mocy, która ułatwia,

wspomaga i przyspiesza prasowanie.

Stopa SteamGlide

Stopa SteamGlide to najwyższej jakości stopa

żelazka parowego firmy Philips. Jest wysoce

odporna na zarysowania, gładko przesuwa się

po tkaninie i jest łatwa w czyszczeniu.

Wkłady antywapienne

Stałe wkłady antywapienne opóźniają

tworzenie się kamienia, zapewniając lepszą

ochronę żelazka

Szybkie nagrzewanie: < 2 minuty

To żelazko systemowe jest gotowe do użytku w

mniej niż 2 minuty.

Uzupełnianie wody w dowolnej chwili

Oddzielny zbiornik wody można napełniać w

dowolnej chwili, nawet podczas prasowania.

Silne uderzenie pary do 220 g

Funkcji silnego uderzenia pary można używać

do prasowania w pionie i usuwania

uporczywych zagnieceń.

Ustawienie ECO

Ustawienie ekologiczne pozwala oszczędzić

30% energii i 40% wody. Ustawienie

ekologiczne zapewnia wspaniałe efekty

prasowania w możliwie najskuteczniejszy

sposób.



Generator pary pod ciśnieniem GC7540/02

Dane techniczne

Szybkie i skuteczne usuwanie zagnieceń

Stopa żelazka: Stopa SteamGlide

Strumień pary

Stała dystrybucja pary: 120 g/min

Silne uderzenie pary: Do 220 g

Pionowy strumień pary

Ciśnienie: Do 5

Regulowane wytwarzanie pary

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

Automatyczne wyłączanie

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

Ustawienie ECO: O 30% mniejsze zużycie

energii

Zabezpieczenie przed osadzaniem się

kamienia

Możliwość korzystania z wody z kranu

Rozwiązanie antywapienne: Wkłady

antywapienne + środek do płukania

Dane techniczne

Napięcie: 220–240 V

Wymiary produktu: 42,9 x 40 x 20,6 cm

Waga żelazka: 1,2 kg

Waga żelazka i podstawy: 4,5 kg
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