
 

Parní generátor

PerfectCare
Compact Plus

 
Max. tlak čerpadla 6,5 baru

Parní ráz až 430 g

Odnímatelná 1,5l nádržka na
vodu

Zámek pro přenášení

 

GC7920/20

Vyžehlete o 30 minut rychleji
Ve srovnání s parní žehličkou Philips Azur*

Je to mimořádně rychlé a pohodlné a už nikdy se nebudete bát, že oblečení

spálíte. Vyžehlete rychleji díky dvojnásobnému množství páry oproti parní

žehličce. Není třeba měnit žádná nastavení a s lepším odstraněním záhybů budete

mít rychlejší výsledky. Plný koš prádla vyžehlíte snadno naráz.

Technologie OptimalTEMP, bez nutnosti nastavování teploty

Bez rizika spálení

Není třeba měnit žádná nastavení teploty

Rychlý a výkonný

Výkonné napařování pro dokonalé odstranění záhybů

Hladká žehlicí plocha SteamGlide odolná proti poškrábání pro hladký pohyb při

žehlení

Včetně nádoby Calc Clean — žádné zásobníky, žádné další výdaje

Kompaktní a praktický

Nízká hmotnost a kompaktní rozměry pro snadné skladování a používání

Velká vyjímatelná nádržka na vodu pro snadné doplňování vody

Bezpečné a jednoduché automatické vypnutí

Zámek pro přenášení pro snadnou a bezpečnou přepravu



Parní generátor GC7920/20

Přednosti

Bez rizika spálení

I když děláte několik věcí najednou nebo se na

chvíli zapomenete, oblečení nikdy nespálíte.

Díky naší technologii OptimalTEMP tento

parní generátor nikdy nespálí žádnou

žehlitelnou látku. Můžete jeho žehličku klidně

nechat položenou na oblečení nebo prkně

žehlicí plochou dolů. Žádné spáleniny, žádné

lesklé plochy. Za to vám ručíme.

Mimořádně výkonné napařování

Když se potřebujete jednoduše vypořádat

s nepoddajnými záhyby, můžete se

spolehnout, že souvislý proud páry našeho

generátoru udělá tvrdou práci za vás. A s

parním rázem navíc zmizí jako nic i ty

nejodolnější záhyby. Můžete napařovat i svisle

- generátor si perfektně poradí se závěsy nebo

pověšenými šaty.

Kompaktní a praktický

Díky kompaktní velikosti je lehká a snadno se

s ní při žehlení oděvů pracuje. Hodí se i na

žehlicí prkno. Nemyslete si ale, že menší

rozměry znamenají menší výkon. Díky naší

exkluzivní technologii ProVelocity jsme

vytvořili výkonné parní generátory, které jsou

lehké a kompaktnější než kdykoli předtím.

Odnímatelná 1,5l nádržka na vodu

1,5l průhledná nádržka umožňuje až 1,5 hodiny

nepřetržitého používání. Hladina vody je dobře

vidět a díky velkému plnicímu otvoru je možné

ji snadno doplnit z kohoutku.

Jednoduché odstranění vodního kamene

Parní generátor se snadno udržuje s naším

systémem Smart Calc Clean, integrovaným

systémem odstranění vodního kamene.

Připomene vám, že je čas odstranit vodní

kámen, a jeho součástí je nádoba, s níž je

odstranění vodního kamene snadné a

bezpečné. Protože se používá opakovaně,

ušetříte peníze a nikdy nebudete muset

nakupovat další zásobníky.

Není třeba měnit žádná nastavení

Ušetřete si jeden krok při pravidelném

týdenním žehlení. Už nebudete muset třídit

oblečení ani měnit nastavení a čekat, až se

změní teplota. Díky technologii OptimalTEMP

vyžehlíte všechno od džínů až po jemné

hedvábí, aniž byste museli měnit teplotu.

Žehlicí plocha SteamGlide

Naše speciální žehlicí plocha SteamGlide

hladce klouže na jakékoli tkanině. Je také

nepřilnavá, odolná proti poškrábání a snadno

se čistí.

Bezpečný zámek pro přenášení

Bezpečné uzamkne žehličku k základně pro

snadné přenášení v domě a snížení rizika

náhodného kontaktu s horkou žehlicí plochou.

Bezpečné a jednoduché automatické vypnutí

Funkce automatického vypnutí sama po pár

minutách vypne parní generátor, pokud jej

nebudete používat. Tím vám generátor šetří

energii a starosti.
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Specifikace

Technologie

Pro všechny žehlitelné tkaniny: Ano

Bez spálení: Ano

Bez potřeby nastavování teploty: Ano

Technologie OptimalTEMP: Ano

Generátor páry ProVelocity: Ano

Rychlé odstraňování záhybů

Trvalý výstup páry: Až 120 g/min

Spotřeba: 2 400 W

Tlak: Maximální tlak čerpadla 6,5 baru

Připraveno k použití: 2 min

Parní ráz: Až 430 g

Napařování na vyžádání: Ano

Vertikální napařování: Ano

Napětí: 220–240 V

Snadné použití

Automatické vypnutí: Ano

Bezpečné pro všechny tkaniny: I jemné látky,

jako je hedvábí

Žehlicí plocha pro snadné klouzání:

4 hvězdiček

Žehlicí plocha odolná proti poškrábání:

4 hvězdiček

Název žehlicí plochy: Žehlicí plocha

SteamGlide

Kapacita nádržky na vodu: 1 500 ml

Vyjímatelná nádržka na vodu: Ano

Délka hadice: 1,6 m

Integrovaná zástrčka: Ano

Délka napájecího kabelu: 1,65 m

Připraveno k použití: Světelný indikátor,

Zvukový indikátor

Doplnění kdykoliv během používání: Ano

Vhodné pro vodu z kohoutku: Ano

Napařovací špička Precision: Ano

Odstranění vodního kamene

Odstranění vodního kamene a čištění: Systém

Smart Calc-Clean

Funkce připomenutí odvápnění: Světlo, Zvuk

Úložiště

Zámek pro přenášení: Pro přepravu

a bezpečnost

Úložný prostor pro kabel: Držák Velcro

Skladování hadice: Přihrádka pro skladování

hadice

Obsahuje příslušenství

Nádoba Calc Clean: Ano

Velikost a hmotnost

Rozměry balení (Š x V x H): 23 x 26,5 x

42,6 cm

Rozměry výrobku (Š x V x D): 20 x 23,3 x

37,1 cm

Celková hmotnost včetně obalu: 3,85 kg

Hmotnost žehličky: 1,3 kg

Hmotnost žehličky + základny: 2,8 kg

Záruka

Celosvětová záruka 2 roky: Ano

Energetická účinnost

Úspora energie*: 35 %

Obal výrobku: 100% recyklovatelný

Použité recyklované plasty: 15 %

Uživatelská příručka: 100% recyklovaný papír

Design

Barva: Modrá Aqua

* Na základě dvouhodinového žehlení

* Až 35% snížení spotřeby energie na základě normy IEC

603311, ve srovnání s GC6734.
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