
Naparovací žehliaci
systém

PerfectCare Pure

 
Max. tlak pary 5,2 baru

Zosilnená para 250 g

Zaistenie pri prenášaní

Pevný 1,5 l zásobník na vodu

 
GC7640/80

Rýchlejšie a jednoduchšie žehlenie
bez potreby nastavovania teploty

Odevy žehlite bez nastavovania teploty vďaka revolučnej technológií OptimalTEMP. Omnoho kompaktnejší a

ľahší dizajn v záujme jednoduchšieho skladovania. O 99 % menej vodného kameňa – kazety proti vodnému

kameňu Pure Stream zvyšujú životnosť až 5-násobne.

Bezstarostné žehlenie, ktoré nevyžaduje nastavenie teploty

Žehlite všetko od džínsov až po hodváb bez potreby nastavovania teploty

Horúcu žehliacu plochu môžete nechať bezpečne položenú na žehliacej doske

Testovaná a schválená nezávislými odborníkmi na textil

Rýchle a výkonné žehlenie

Max. tlak pary 5 barov

Vhodný na používanie s vodou z vodovodu, ktorú môžete doplniť kedykoľvek počas žehlenia

Automatické vypnutie pre bezpečnosť a úsporu energie

1,5 l zásobník na vodu, až 2 hod. žehlenia

Úspora energie v režime ECO

Pevne zaistite žehličku do základne

Na 99 % bez vodného kameňa vďaka kazete proti kameňu PureSteam

Najkompaktnejší a najľahší naparovací žehliaci systém

Naša najkĺzavejšia žehliaca plocha

Zosilnená para až 250 g



Naparovací žehliaci systém GC7640/80

Hlavné prvky

Technológia OptimalTEMP

„Teraz môžete žehliť všetko od džínsov až po

hodváb bez potreby nastavovania teploty

žehliacej plochy. Máte záruku, že nedôjde

k prepáleniu na akomkoľvek type tkanín na

žehlenie. Prevratná technológia spája 1)

pokročilý procesor Smart Control na presné

ovládanie teploty žehliacej plochy. Už

nemusíte nastavovať teplotu 2) naparovací

systém Compact ProVelocity s väčším

množstvom pary na rýchlejšie žehlenie.

Umožňuje vytvoriť kompaktnejší naparovací

žehliaci systém na jednoduchšie uskladnenie.“

Zosilnená para až 250 g

Zosilnenú paru možno použiť pre vertikálne

naparovanie a odolné záhyby.

Úspora energie

Použitím režimu ECO, so zníženým množstvom

pary, môžete ušetriť energiu bez toho, aby sa

zhoršili výsledky žehlenia. Pre rýchlejšie

žehlenie prepnite do režimu Turbo, ktorý

vytvára viac pary.

Max. tlak pary 5 barov

Vďaka vysokému tlaku naparovania tohto

zariadenia, ktoré prenáša vodu do žehličky a

vytvára silnú paru, je naparovací systém

Compact ProVelocity najvýkonnejším

systémom so stálym prúdom pary, ktorá

vychádza zo žehliacej plochy bez kondenzácie

vody.

Nádržku na vodu môžete kedykoľvek doplniť

vodou z vodovodu

Váš naparovací žehliaci systém je navrhnutý

na používanie vody z vodovodu. Ak vám počas

žehlenia dôjde voda v zásobníku na vodu,

môžete ju jednoducho doliať bez čakania

alebo vypínania spotrebiča.

Bezpečnostné zaistenie pri prenášaní

Váš naparovací žehliaci systém je dodávaný so

zaistením pri prenášaní. Žehličku môžete

bezpečne uzamknúť na základni, vďaka čomu

sa zníži nebezpečenstvo popálenia na horúcej

žehliacej platni. Naparovací žehliaci systém

takisto môžete jednoducho prenášať.

Bezpečné položenie

Inovatívna technológia OptimalTEMP od

spoločnosti Philips zaručuje, že nedôjde

k prepáleniu na akomkoľvek type tkanín na

žehlenie. Počas žehlenia tak nemusíte

odkladať žehličku na základňu – jednoducho

nechajte horúcu žehliacu plochu položenú

priamo na šatstve alebo bavlnenej žehliacej

doske bez ďalších pomôcok na odkladanie.

Žehlička nepoškodí vaše tkaniny na žehlenie

ani dosku. Takto je žehlenie jednoduchšie

a zároveň šetrí vaše zápästie.

Testovaná a schválená:

Túto žehličku testovali a vďaka jej vynikajúcim

výkonom schválili nezávislí odborníci inštitútov,

ktoré sa zameriavajú na textil, ako sú

napríklad DWI, IWTO alebo Woolmark.

Program Woolmark Apparel Care pomáha

používateľom identifikovať kvalitné výrobky,

ktoré spoločnosť Woolmark schválila na

používanie pri produktoch z vlny. Spoločnosť

Philips je zatiaľ jedinou spoločnosťou, ktorej sa

s technológiou OptimalTEMP podarilo získať

zlatý certifikát spoločnosti Woolmark. Môžete si

byť istí, že výrobky s certifikáciou

Apparel Care od spoločnosti Woolmark sú

ideálnou voľbou pre akékoľvek vlnené

oblečenie.

Logo Philips Green

Ekologické výrobky značky Philips pomáhajú

znižovať náklady, spotrebu energie a

emisie CO2. Akým spôsobom? Ponúkajú

významný environmentálny prínos v jednej

alebo viacerých hlavných oblastiach

ekologických priorít spoločnosti Philips –

energetická efektívnosť, balenie, nebezpečné

látky, hmotnosť, recyklovanie a likvidácia, ako

aj spoľahlivosť počas celej doby životnosti.
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Technické údaje

Príslušenstvo

Dodatočné kazety proti vodnému kameňu

Používanie vzhľadom na vodný kameň

Pripomenutie odstránenia vodného kameňa

Riešenie na odstraňovanie vodného kameňa:

Demineralizovaná voda, Kazeta proti vodnému

kameňu PureSteam

Použitie s vodou z vodovodu

Jednoduché používanie

Voľnosť kábla (otočný): Kábel so 180-

stupňovou voľnosťou

Odkladanie kábla: Úchytka na kábel

Čas zahriatia: 2 min

Dĺžka hadice: 1,6 m

Odkladanie hadice: Odkladací priestor na

hadicu

Dĺžka napájacieho kábla: 1,8 m

Dopĺňanie kedykoľvek

Bezpečné pre všetky tkaniny: Dokonca aj pre

jemné tkaniny, ako je hodváb

Automatické bezpečnostné vypnutie

Odkladacie puzdro: Zaistenie pri prenášaní

Kapacita nádoby na vodu: 1 500 ml

Plnenie a vypúšťanie vody: Extra veľký plniaci

otvor

Rýchle a účinné odstraňovanie záhybov

Kontinuálny výstup pary: 120 g/min.

Technológia OptimalTEMP

Príkon: 2400 W

Bezpečné položenie: áno

Žehliaca plocha: T-ionicGlide

Zosilnená para: 250 g

Naparovacia špička

Variabilné nastavenie pary

Zvislé naparovanie

Turbo para

Tlak: Max. tlak pary 5,2 baru

Udržateľnosť

Režim úspory energie

Technické špecifikácie

Napätie: 220 – 240 V

Rozmery balenia: 40 x 23 x 28 cm

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

Hmotnosť žehličky: 1,2 kg

Hmotnosť žehličky + základne: (s 1 kazetou)

3,19 kg

 

© 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

2019‑03‑16

Verzia: 8.1.1

EAN: 08 71010 37095 65

www.philips.com

http://www.philips.com/

