
Żelazko z
generatorem pary

PerfectCare Pure

 
Ciśnienie pompki do 5,2 bara

Silne uderzenie pary 250 g

Zabezpieczenie na czas
przenoszenia

Stały zbiornik wody o poj. 1,5 l

 
GC7640/80

Szybsze i łatwiejsze prasowanie
bez konieczności regulacji temperatury

Wyprasuj ubrania bez konieczności regulacji temperatury dzięki rewolucyjnej technologii OptimalTemp.

Znacznie lżejsza i bardziej kompaktowa konstrukcja ułatwia przechowywanie. Wkłady antywapienne PureSteam

usuwają 99% kamienia, 5-krotnie zwiększając żywotność urządzenia.

Bezpieczne prasowanie bez konieczności regulacji temperatury

Prasowanie dżinsów i jedwabnych tkanin bez konieczności regulacji temperatury

Można bezpiecznie zostawić gorącą stopę żelazka na desce do prasowania

Szybkie i efektywne prasowanie

Ciśnienie pompki do 5 barów

Można używać wody z kranu i dolewać jej w dowolnej chwili podczas prasowania

Funkcja automatycznego wyłączania zapewnia bezpieczeństwo i pozwala oszczędzać energię

Zbiornik wody o pojemności 1,5 l, do 2 godzin prasowania

Oszczędność energii dzięki trybowi ECO

Żelazko można zabezpieczyć, blokując je na podstawie

Woda w 99% wolna od kamienia dzięki wkładom antywapiennym PureSteam

Najbardziej kompaktowy i najlżejszy generator pary

Nasza stopa o najlepszym poślizgu

Silne uderzenie pary do 250 g
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Zalety

Technologia OptimalTemp

„Teraz można prasować dżinsy i jedwabne

tkaniny, nie zmieniając ustawienia

temperatury. Gwarancja bezpieczeństwa

wszystkich tkanin przeznaczonych do

prasowania. Rewolucyjna technologia z 1)

zaawansowanym, inteligentnym procesorem

do precyzyjnej regulacji temperatury stopy,

dzięki któremu nie trzeba samodzielnie

dostosowywać temperatury, oraz 2)

kompaktowym silnikiem ProVelocity, który

dostarcza więcej pary i dzięki temu

przyspiesza prasowanie. Ponadto kompaktowa

konstrukcja generatora pary ułatwia

przechowywanie”.

Silne uderzenie pary do 250 g

Funkcji silnego uderzenia pary można używać

do prasowania w pionie i usuwania

uporczywych zagnieceń.

Oszczędność energii

Korzystając z trybu ECO, można zmniejszyć

ilość generowanej pary i oszczędzać energię

przy jednoczesnym zachowaniu dobrych

efektów prasowania. Aby prasować szybciej,

można włączyć tryb Turbo, który wytwarza

więcej pary.

Ciśnienie pompki do 5 barów

Urządzenie jest wyposażone w pompkę

wysokiego ciśnienia, z pomocą której

przekazuje wodę żelazku, wytwarzając silny

strumień pary. Dzięki niej silnik ProVelocity

może stale dostarczać ciągły strumień pary o

dużej mocy, która wydostaje się ze stopy bez

skraplania.

Napełnianie wodą z kranu w dowolnej chwili

Z żelazkiem z generatorem pary można

używać wody z kranu. Podczas prasowania,

gdy woda w zbiorniku się skończy, można ją

łatwo uzupełnić bez konieczności czekania lub

wyłączania urządzenia.

Zabezpieczenie na czas przenoszenia

Żelazko z generatorem pary jest wyposażone

w zabezpieczenie na czas przenoszenia.

Można bezpiecznie zablokować żelazko na

podstawie, aby zmniejszyć ryzyko dotknięcia

gorącej stopy. Można też bez problemu

przenosić generator pary.

Bezpieczne odkładanie

Innowacyjna technologia OptimalTemp firmy

Philips to gwarancja bezpieczeństwa dla

wszystkich tkanin przeznaczonych do

prasowania. Podczas prasowania nie trzeba

odstawiać żelazka na podstawę — można

postawić je bezpośrednio na prasowanej

tkaninie lub bawełnianym pokrowcu na deskę

do prasowania. Nie ma potrzeby korzystania z

dodatkowych podkładek — żelazko nie

zniszczy deski ani ubrań. Technologia ta

ułatwia prasowanie i sprawia, że nadgarstek

jest mniej obciążony.

Automatyczne wyłączanie

Funkcja automatycznego wyłączania

samoczynnie wyłącza urządzenie, jeśli nie

było ono używane przez kilka minut. Pozwala

to zaoszczędzić energię.

Stopa T-ionicGlide

Nasza 5-gwiazdkowa stopa żelazka o

najlepszym poślizgu i wysokiej odporności na

zarysowania dzięki zintegrowanej warstwie

tlenku tytanu

Lekkość i niewielkie rozmiary

Dzięki niewielkim rozmiarom urządzenie jest

łatwe w przechowywaniu. Już nigdy nie

zabraknie Ci na nie miejsca! Jest również

bardzo lekkie, a co za tym idzie — łatwe do

przenoszenia. Lekkie żelazko zapewnia komfort

prasowania.

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

Akcesoria

Dodatkowe wkłady antywapienne

Zabezpieczenie przed osadzaniem się

kamienia

Przypomnienie o usuwaniu kamienia

Rozwiązanie antywapienne: Woda

demineralizowana, Wkład antywapienny

PureSteam

Możliwość korzystania z wody z kranu

Wygodne użytkowanie

Obracany przewód: Przewód obracany o 180

stopni

Schowek na przewód: Zacisk do przewodu

zasilającego

Czas nagrzewania: 2 min

Długość węża: 1,6 m

Schowek na wąż: Schowek na wąż

Długość przewodu zasilającego: 1,8 m

Napełnianie w dowolnej chwili

Bezpieczne dla wszystkich tkanin: Nawet

delikatnych, takich jak jedwab

Automatyczne wyłączanie

System przechowywania: Zabezpieczenie na

czas przenoszenia

Pojemność zbiornika wody: 1500 ml

Napełnianie i wylewanie wody: Wyjątkowo

duży otwór wlewowy

Szybkie i skuteczne usuwanie zagnieceń

Stała dystrybucja pary: 120 g/min

Technologia OptimalTemp

Moc: 2400 W

Bezpieczne odkładanie

Stopa żelazka: T-ionicGlide

Silne uderzenie pary: 250 g

Końcówka Steam Tip

Regulowane wytwarzanie pary

Pionowy strumień pary

Turbo para

Ciśnienie: Ciśnienie pompki do 5,2 bara

Zrównoważony rozwój

Tryb oszczędności energii

Dane techniczne

Napięcie: 220–240 V

Wymiary opakowania: 40 x 23 x 28 cm

Wymiary produktu: 35,4 x 19,3 x 22,4 cm

Waga żelazka: 1,2 kg

Waga żelazka i podstawy: (z 1 wkładem)

3,19 kg
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