
 

Parní generátor

FastCare

 
Maximální tlak čerpadla
5,5 baru

Parní ráz 250 g

Zámek pro přenášení

Odnímatelná nádržka na vodu
2,2 l

 

GC7710/20 Rychlé a praktické žehlení
S odnímatelnou nádržkou na vodu

Velká odnímatelná nádržka na vodu se snadným doplňováním, výkonné

napařování a keramická žehlicí plocha SteamGlide vám pomohou výrazně urychlit

žehlení. Díky zámku pro přenášení a funkci Smart CalcClean je žehlení pohodlnější.

Maximální pohodlí

Odnímatelná nádržka na vodu XL 2,2L, ideální pro rodiny

Zámek pro přenášení pro snadnou a bezpečnou přepravu

Doplnění kohoutkovou vodou kdykoli

Inteligentní připomenutí odvápňování se zvukovým a světelným signálem.

Automatické vypnutí pro klidnější mysl a nižší spotřebu energie

Rychlé žehlení

Maximální tlak čerpadla 5,5 baru

Připraveno k použití za 2 minuty, doplňování vody kdykoli

Snadné a hladké žehlení s keramickou žehlicí plochou SteamGlide

Trvalý výstup páry

Parní ráz až 250 g



Parní generátor GC7710/20

Přednosti

Odnímatelná 2,2l nádržka na vodu

Velká odnímatelná nádržka na vodu se

snadným doplňováním, výkonné napařování a

keramická žehlicí plocha SteamGlide vám

pomohou výrazně urychlit žehlení. Díky zámku

pro přenášení a funkci Smart CalcClean je

žehlení pohodlnější

Bezpečný zámek pro přenášení

Systémová žehlička je vybavena bezpečným

zámkem pro přenášení. Žehličku tak můžete

bezpečně uzamknout na základně, čímž bude

bezpečnější a snížíte riziko kontaktu dalších

osob s horkou žehlicí plochou. Zároveň můžete

svou systémovou žehličku snadno přenášet.

Doplnění kohoutkovou vodou kdykoli

Parní generátor lze použít s kohoutkovou

vodou. Když v nádržce na vodu během žehlení

dojde voda, můžete ji bez čekání a nutnosti

vypnutí přístroje snadno doplnit.

Systém Smart Calc-Clean

Funkce Smart Calc Clean je integrovaná funkce

pro odvápnění a čištění, která ochrání váš

přístroj. Za účelem zajištění optimálního

napařování, dlouhé životnosti a prevence

bílých skvrn vás vaše systémová žehlička

upozorní, když bude třeba provést odvápnění.

Pro maximální pohodlí vždy používejte

nádobku Smart Calc Clean, kterou jste obdrželi

spolu s přístrojem.

Maximální tlak čerpadla 5,5 baru

Čím více páry, tím rychlejší žehlení. Vzniká

výkonná pára, která prochází hluboko do

oblečení, a tak zrychluje i zlepšuje žehlení.

Výkon páry může být regulován tak, aby

odpovídal vašim potřebám.

Připravena k použití během 2 minut

Připraveno k napařování za 2 minuty a během

žehlení lze kdykoliv doplnit.

Keramická žehlicí plocha SteamGlide

Keramická žehlicí plocha SteamGlide spojuje

skvělý skluz a odolnost pro poškrábání, aby

vám zajistila hladší žehlení.

Trvalý výstup páry

Čím více páry, tím rychlejší žehlení. Jedinečná

technologie v systémové žehličce Philips

vytváří silnou páru, která činí žehlení

snadnější, lepší a rychlejší.

Parní ráz až 250 g

Parní ráz lze použít pro vertikální napařování a

nejodolnější záhyby.

Automatické vypnutí

Funkce automatického vypnutí automaticky

vypne spotřebič, pokud jej nebudete několik

minut používat, a tím zároveň šetří energii.



Parní generátor GC7710/20

Specifikace

Snadné použití

Vyjímatelná nádržka na vodu: Ano

Délka napájecího kabelu: 1,6 m

Připraveno k použití: Zvukový indikátor

Doplnění kdykoliv během používání: Ano

Automatické bezpečnostní vypnutí: Ano

Název žehlicí plochy: Keramická – SteamGlide

Vhodné pro vodu z kohoutku: Ano

Kapacita nádržky na vodu: 2200 ml

Rychlé odstraňování záhybů

Trvalý výstup páry: 120 g/min

Spotřeba: 2 400 W

Tlak: 5,5 baru

Parní ráz: 250 g

Napařování na vyžádání: Ano

Napětí: 220–240 V

Energetická účinnost

Uživatelská příručka: 100% recyklovaný papír

Záruka

2letá celosvětová záruka: Ano

Úložiště

Zámek pro přenášení: Pro přepravu

a bezpečnost

Skladování hadice: Přihrádka pro skladování

hadice

Technologie

Generátor páry ProVelocity: Ano
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