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Ciśnienie do 6 barów

Silne uderzenie pary do 350 g

Zbiornik wody o pojemności 1,5 l

Zabezpieczenie na czas
przenoszenia

 
GC7833/80

Szybsze prasowanie dzięki dwukrotnie większej

ilości pary*

Nasz najbardziej kompaktowy generator pary

Ciągły strumień pary o dużej mocy umożliwia błyskawiczne prasowanie bez

konieczności regulacji temperatury dzięki technologii OptimalTEMP. Żelazko ma

kompaktowe wymiary, jest wygodne w użytkowaniu i łatwe do przechowywania.

Kompaktowa technologia

Duży zbiornik umożliwia dłuższe prasowanie

Funkcja automatycznego wyłączania powoduje wyłączenie żelazka zostawionego

bez nadzoru

Lekkie i kompaktowe żelazko jest wygodne w użytkowaniu i łatwe do

przechowywania

Zabezpieczenie na czas przenoszenia

Szybkie prasowanie dzięki ciągłemu, silnemu strumieniowi pary

Oszczędność energii dzięki trybowi ECO

W zestawie pojemnik do usuwania kamienia — żadnych wkładów, żadnych

dodatkowych kosztów

Silny strumień pary zapewniający skuteczne usuwanie zagnieceń

Stopa SteamGlide Plus zapewnia wyjątkowo dobry poślizg po tkaninie

Nie trzeba ustawiać temperatury, gwarancja bezpieczeństwa tkanin

Przetestowane i zatwierdzone przez niezależne ośrodki badawcze

Bezpieczeństwo dla wszystkich tkanin nadających się do prasowania, bez ryzyka

przypalenia

Technologia OptimalTEMP nie wymaga regulacji temperatury
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Zalety

Bardzo duża moc pary

Silny, ciągły strumień pary z łatwością poradzi

sobie nawet z najgrubszymi tkaninami. Oporne

zagniecenia znikną pod wpływem silnego

uderzenia pary. Ta dodatkowa pomoc przydaje

się podczas odświeżenia strojów i zasłon przez

ich prasowanie w pionie.

Bez konieczności regulacji temperatury

Prasuj wszystko — od jedwabiu po dżins —

bez konieczności zmiany ustawień

temperatury. Dzięki technologii OptimalTEMP

pokrętło i ustawienia są zbędne. Nie trzeba już

tracić czasu na wstępne sortowanie prania

albo czekanie, aż żelazko się nagrzeje lub

ostygnie. W każdej chwili możesz wyprasować

dowolną tkaninę.

Bez ryzyka przypalenia

Dzięki technologii OptimalTEMP możesz mieć

pewność, że to żelazko nie przypali żadnej

tkaniny nadającej się do prasowania. Możesz

nawet zostawić je włączone na ubraniu lub

desce do prasowania bez żadnego ryzyka

zniszczenia czy wybłyszczenia tkaniny.

Zbiornik wody o pojemności 1,5 l

Przezroczysty zbiornik wody o pojemności 1,5 l

zapewnia półtorej godziny ciągłej pracy.

Wyraźnie widać, ile wody zostało w zbiorniku,

i można łatwo napełnić go pod kranem przez

duży otwór.

Inteligentne usuwanie kamienia

Wbudowany system usuwania kamienia Smart

Calc Clean przypomina, kiedy należy

odkamienić urządzenie. Dołączony pojemnik

ułatwia wykonanie tego procesu. Dzięki temu

kupowanie dodatkowych wkładów nie jest

konieczne.

Zatwierdzone przez ekspertów

Oznaczenie Woolmark Gold stanowi

potwierdzenie, że produktu można bezpiecznie

używać do każdej tkaniny z wełny. Nasze

żelazka parowe z technologią OptimalTEMP to

pierwsze i jedyne żelazka na rynku, które

uzyskały certyfikację na tym poziomie.

Stopa SteamGlide Plus

Nasza wyjątkowa stopa SteamGlide Plus z

zaawansowaną powłoką z tytanu i 6-

warstwową powierzchnią zapewnia wyjątkowo

dobry poślizg na każdej tkaninie. Nie

przywiera, jest odporna na zarysowania i łatwa

w czyszczeniu.

Oszczędność energii

Takie same rezultaty przy oszczędności energii.

Tryb ECO zmniejsza pobór mocy podczas

prasowania tkanin wymagających mniejszej

ilości pary.

Niewielkie rozmiary i duża wygoda

Lekkie żelazko o niewielkich wymiarach jest

łatwe do przechowywania i wygodnie mieści

się na desce. Dzięki technologii ProVelocity

nasze generatory pary są mniejsze i lżejsze niż

kiedykolwiek wcześniej.

Zabezpieczenie na czas przenoszenia

Żelazko można zablokować w stacji bazowej

na czas przenoszenia, co przy okazji zmniejsza

ryzyko przypadkowego dotknięcia gorącej

stopy.
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Dane techniczne

Technologia

Do wszystkich tkanin przeznaczonych do

prasowania

Brak ryzyka przypalenia

Bez konieczności regulacji temperatury

Technologia OptimalTemp

Silnik pary ProVelocity

Inteligentny procesor regulacji temperatury

Szybkie usuwanie zagnieceń

Ciągły strumień pary: Do 120 g/min

Moc: 2400 W

Ciśnienie: pompka do 6 barów

Gotowość do użycia: 2 min

Silne uderzenie pary: Do 350 g

Technologia pary na żądanie

Zróżnicowane poziomy pary

Prasowanie w pionie

Napięcie: 220–240 V

Wygodne użytkowanie

Bezpieczeństwo dla wszystkich tkanin

przeznaczonych do prasowania: Nawet

delikatnych, takich jak jedwab

Poślizg stopy żelazka: 5 gwiazdki

Stopa żelazka: Stopa SteamGlide Plus

Pojemność zbiornika wody: 1500 ml

Obracany przewód: Przewód obracany o 180

stopni

Długość węża: 1,6 m

Zintegrowane gniazdo zasilania

Długość przewodu zasilającego: 1,8 m

Precyzyjna końcówka parowa

Gotowość do użycia: Wskaźnik świetlny,

Wskaźnik dźwiękowy

Napełnianie w dowolnym momencie podczas

użytkowania

Automatyczne wyłączanie

Odporność stopy żelazka na zarysowania:

4 gwiazdki

Możliwość stosowania wody z kranu

Kontrola kamienia

Usuwanie kamienia i czyszczenie: Inteligentny

system antywapienny

Przypomnienie o usuwaniu kamienia: Sygnał

świetlny, Dźwięk, żadnych wkładów, żadnych

dodatkowych kosztów

Akcesoria w zestawie

Pojemnik do usuwania kamienia

Przechowywanie

Zabezpieczenie na czas przenoszenia: Na

potrzeby transportu oraz ze względów

bezpieczeństwa

Schowek na przewód: Pasek na rzep

Schowek na wąż: Schowek na wąż

Rozmiar i waga

Wymiary opakowania (S x W x D): 23 x 27,5 x

39,3 cm

Wymiary produktu (S x W x D): 19,3 x 22,3 x

37,3 cm

Łączna waga z opakowaniem: 3,85 kg

Waga żelazka: 1,2 kg

Waga żelazka i podstawy: 2,95 kg

Gwarancja

2 lata gwarancji

Wydajność energetyczna

Tryb oszczędności energii

Energooszczędność*: 30 %

Plastik pochodzący z recyklingu: 30 %

Instrukcja obsługi: 100% przetworzony papier

* Z trybem ECO zaoszczędzisz do 30% energii w

porównaniu z trybem Turbo zgodnie z normą IEC 60311

* W porównaniu z żelazkiem parowym Philips Azur

Performer
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