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Ciśnienie do 5,5 bara

Silne uderzenie pary 250 g

Zabezpieczenie na czas
przenoszenia

Odłączany zbiornik wody 2,2 l

 

GC7715/80 Szybkie i wygodne prasowanie
Z odłączanym zbiornikiem wody

Duży, odłączany zbiornik wody ułatwiający napełnianie, ceramiczna stopa

SteamGlide i silne uderzenie pary pozwalają znacznie skrócić czas prasowania.

Ponadto, dzięki zabezpieczeniu na czas przenoszenia i systemowi Smart

CalcClean, prasowanie jest wygodniejsze.

Maksymalna wygoda

Bardzo duży, odłączany zbiornik wody o pojemności 2,2 l — idealny do prasowania

dużej ilości ubrań

Zabezpieczenie umożliwiające proste i bezpieczne przenoszenie

Napełnianie wodą z kranu w dowolnej chwili

Technologia Silent Steam umożliwiająca ciche prasowanie podczas oglądania

telewizji

Inteligentne przypomnienie o usuwaniu kamienia za pomocą sygnałów dźwiękowych

i świetlnych

Funkcja automatycznego wyłączania pozwala spać spokojnie i oszczędzać energię

Szybkie prasowanie

Ciśnienie pompki do 5,5 bara

Gotowość do użytku w 2 minuty, nieograniczone uzupełnianie

Doskonały, gładki poślizg dzięki ceramicznej stopie SteamGlide

Ciągły strumień pary

Silne uderzenie pary do 250g



Żelazko z generatorem pary GC7715/80

Zalety

Odłączany zbiornik wody o pojemności 2,2 l

Duży, odłączany zbiornik wody ułatwiający

napełnianie, ceramiczna stopa SteamGlide i

silne uderzenie pary pozwalają znacznie

skrócić czas prasowania. Ponadto, dzięki

zabezpieczeniu na czas przenoszenia i

systemowi Smart CalcClean, prasowanie jest

wygodniejsze.

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.

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.

Ciche prasowanie

Oglądasz telewizję lub słuchasz muzyki

podczas prasowania? To żelazko z generatorem

pary emituje niski poziom hałasu, dzięki

czemu prasowanie jest jeszcze przyjemniejsze.

Inteligentny system antywapienny

Inteligentny system antywapienny to

zintegrowana funkcja usuwania kamienia i

czyszczenia, która chroni żelazko z

generatorem pary. W celu zapewnienia

optymalnej wydajności pary, wydłużenia

okresu eksploatacji i uniknięcia powstania

białych osadów żelazko z generatorem pary

przypomina użytkownikowi o konieczności

wykonania procedury usuwania kamienia.

Pamiętaj, aby zawsze używać do tego

sprytnego pojemnika dołączonego do

urządzenia, ponieważ gwarantuje to

maksymalną wygodę.

Ciśnienie pompki do 5,5 bara

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.

Gotowość do użycia w 2 minuty

Para jest gotowa do użytku w 2 minuty; wodę

można uzupełniać w dowolnym momencie

podczas prasowania.

Ceramiczna stopa SteamGlide

Ceramiczna stopa SteamGlide łączy doskonały

poślizg z odpornością na zarysowania, co

pomaga w dokładnym prasowaniu.

Ciągły strumień 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.
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Dane techniczne

Wygodne użytkowanie

Czas nagrzewania: 2 min

Długość przewodu zasilającego: 1,6 m

Automatyczne wyłączanie

Pojemność zbiornika wody: 2200 ml

Odłączany zbiornik wody

Gotowość do użycia: Wskaźnik dźwiękowy

Napełnianie w dowolnym momencie podczas

użytkowania

Stopa żelazka: Stopa ceramiczna SteamGlide

Możliwość stosowania wody z kranu

Szybkie usuwanie zagnieceń

Ciągły strumień pary: 120 g/min

Moc: 2400 W

Ciśnienie: 5,5

Silne uderzenie pary: 250 g

Technologia pary na żądanie

Napięcie: 220–240 V

Wydajność energetyczna

Instrukcja obsługi: 100% przetworzony papier

Gwarancja

2 lata gwarancji

Przechowywanie

Zabezpieczenie na czas przenoszenia: Na

potrzeby transportu oraz ze względów

bezpieczeństwa

Schowek na wąż: Schowek na wąż

Technologia

Silnik pary ProVelocity
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