
 

Naparovací žehliaci
systém

FastCare

 
Max. tlak pary 5,5 baru

Zosilnená para 250 g

Zaistenie pri prenášaní

Odnímateľná 2,2 l nádoba na
vodu

 

GC7710/20

Rýchle a pohodlné žehlenie
S odnímateľnou nádobou na vodu

Vďaka veľkej odnímateľnej nádobe na vodu s jednoduchým plnením, výrazne

zosilnenej pare a žehliacej ploche SteamGlide Ceramic môžete podstatne skrátiť

čas strávený žehlením, kým funkcie zaistenia pri prenášaní a Smart CalcClean

zvýšia jeho efektivitu.

Maximálne pohodlie

Odnímateľná 2,2 l XL nádoba na vodu, ideálna pre rodiny

Zaistenie pri prenášaní pre jednoduchú a bezpečnú prepravu

Nádobu na vodu môžete kedykoľvek doplniť vodou z vodovodu

Inteligentný systém pripomenutia vyčistenia vodného kameňa zvukom a svetlom

Automatické vypnutie pre pocit istoty a úsporu energie

Rýchle žehlenie

Max. tlak pary 5,5 baru

Pripravená na použitie do 2 minút s neobmedzeným dopĺňaním

Ladné a jednoduché kĺzanie vďaka žehliacej ploche Steam Glide Ceramic

Nepretržitá para

Zosilnená para až 250 g



Naparovací žehliaci systém GC7710/20

Hlavné prvky

Odnímateľná 2,2 l nádoba na vodu

Vďaka veľkej odnímateľnej nádobe na vodu

s jednoduchým plnením, výrazne zosilnenej

pare a žehliacej ploche SteamGlide Ceramic

môžete podstatne skrátiť čas strávený

žehlením, kým funkcie zaistenia pri prenášaní

a Smart CalcClean zvýšia jeho efektivitu

Bezpečné zaistenie pri prenášaní

Váš naparovací žehliaci systém sa dodáva 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.

Nádobu 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.

Smart Calc Clean

Smart Calc Clean je inteligentný systém na

odstraňovanie vodného kameňa a čistenie na

účely ochrany vášho zariadenia. Váš

naparovací žehliaci systém vám pripomenie,

aby ste v záujme zaručenia optimálneho

výkonu pary, dlhodobej životnosti

a predchádzaniu vzniku bielych fľakov spustili

proces odstraňovania vodného kameňa.

Nezabudnite pri tom vždy použiť nádobu Smart

Calc Clean dodanú so zariadením, ktorá proces

ešte uľahčí.

Max. tlak pary 5,5 baru

Čím viac pary, tým rýchlejšie je žehlenie.

Žehlička vytvára konzistentný silný prúd pary,

ktorý prenikne hlboko do vnútra oblečenia,

vďaka čomu bude žehlenie rýchlejšie

a kvalitnejšie. Intenzitu pary si môžete

prispôsobiť podľa svojich potrieb.

Pripravený na použitie za 2 minúty

Para je pripravená na použitie do 2 minút a

môžete ju doplniť kedykoľvek počas žehlenia.

Žehliaca plocha SteamGlide Ceramic

Technológia SteamGlide Ceramic ponúka

spojenie plynulého kĺzania a ochrany proti

poškriabaniu pre ešte hladšie žehlenie

Nepretržitá para

Čím viac pary, tým rýchlejšie sa žehlí.

Jedinečná technológia použitá v naparovacom

žehliacom systéme Philips dodáva výkonnú

paru, vďaka čomu je žehlenie jednoduchšie,

kvalitnejšie a rýchlejšie.

Zosilnená para až 250 g

Zosilnenú paru možno použiť pre vertikálne

naparovanie a odolné záhyby.



Naparovací žehliaci systém GC7710/20

Technické údaje

Jednoduché používanie

Odnímateľná nádoba na vodu

Dĺžka napájacieho kábla: 1,6 m

Pripravený na používanie: Zvukový indikátor

Dolievanie vody kedykoľvek počas používania

Automatické bezpečnostné vypnutie

Názov žehliacej plochy: Keramická SteamGlide

Vhodné na použitie s vodou z vodovodu

Kapacita nádoby na vodu: 2 200 ml

Rýchle odstraňovanie záhybov

Nepretržitá para: 120 g/min.

Príkon: 2400 W

Tlak: 5,5 baru

Zosilnená para: 250 g

Naparovanie na požiadanie

Napätie: 220 – 240 V

Ekologická efektivita

Návod na použitie: 100%-ný recyklovaný

papier

Záruka

2-ročná celosvetová záruka

Pomôcky na uskladnenie

Zaistenie pri prenášaní: Na použitie pri

preprave a v záujme bezpečnosti

Odkladanie hadice: Odkladací priestor na

hadicu

Technológia

Naparovací systém ProVelocity
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