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Ciśnienie do 6,5 bara

Silne uderzenie pary do 430 g

Odłączany zbiornik wody pojem.
1,5 l

Zabezpieczenie na czas
przenoszenia

 

GC7920/20 Skończ prasować o 30 minut szybciej
W porównaniu z żelazkiem parowym Philips Azur*

Prasuj szybko i wygodnie, nie martwiąc się o przypalenie ubrań. Dzięki

dwukrotnie większej ilości pary niż w przypadku żelazka parowego szybciej

skończysz prasowanie. Nie trzeba zmieniać ustawień, a skuteczniejsze

rozprasowywanie zagnieceń zapewnia szybsze rezultaty. Z łatwością wyprasujesz

wszystkie ubrania za jednym razem.

Technologia OptimalTEMP nie wymaga regulacji temperatury

Bez ryzyka przypalenia

Bez konieczności regulacji temperatury

Szybkie i wydajne

Silny strumień pary zapewniający skuteczne usuwanie zagnieceń

Gładka i odporna na zarysowania stopa SteamGlide umożliwia szybkie prowadzenie

żelazka

W zestawie pojemnik do usuwania kamienia — żadnych wkładów, żadnych

dodatkowych kosztów

Niewielki i wygodny

Lekkie i kompaktowe żelazko jest wygodne w użytkowaniu i łatwe do

przechowywania

Duży, odłączany zbiornik wody z możliwością szybkiego napełniania

Bezpieczne i łatwe automatyczne wyłączanie

Zabezpieczenie na czas przenoszenia



Żelazko z generatorem pary GC7920/20

Zalety

Bez ryzyka przypalenia

Robisz kilka rzeczy naraz? Coś Cię rozprasza?

Nie martw się, nie przypalisz ubrań. Dzięki

technologii OptimalTEMP to żelazko z

generatorem pary nigdy 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.

Bardzo duża moc pary

Gdy chcesz z łatwością wygładzić uporczywe

zagniecenia, skorzystaj z ciągłego strumienia

pary, który wykona całą pracę za Ciebie.

Zagniecenia znikną pod wpływem silnego

uderzenia pary. To rozwiązanie doskonale

sprawdza się podczas prasowania zasłon w

pionie i odświeżania wiszących ubrań.

Niewielkie rozmiary i duża wygoda

Ten kompaktowy, lekki i łatwy w obsłudze

generator pary ułatwia prasowanie. Mieści się

nawet na desce do prasowania. Nie daj się

jednak zmylić niewielkim wymiarom, to

wydajne urządzenie — dzięki wyjątkowej

technologii ProVelocity udało nam się stworzyć

potężne generatory pary, które są jednocześnie

lekkie i kompaktowe.

Odłączany zbiornik wody pojem. 1,5 l

Przezroczysty zbiornik o pojemności 1,5 l

zapewnia 1,5 godziny ciągłego prasowania. W

każdej chwili można sprawdzić, ile wody

zostało w zbiorniku i w razie potrzeby dolać ją

prosto z kranu.

Łatwe odkamienianie

Wbudowany system usuwania kamienia Smart

Calc Clean ułatwia konserwację żelazka z

generatorem pary. W odpowiednim momencie

przypomina on o konieczności odkamienienia.

Co więcej, jest wyposażony w pojemnik, dzięki

któremu usuwanie kamienia jest łatwe i

bezpieczne. System służy do wielokrotnego

użytku, co gwarantuje oszczędność — nie

trzeba kupować dodatkowych wkładów.

Bez konieczności regulacji temperatury

Oszczędź czas podczas prasowania. Nie

musisz już sortować tkanin, zmieniać ustawień

ani czekać na zmianę temperatury. Dzięki

technologii OptimalTEMP wyprasujesz

wszystkie materiały bez dostosowywania

temperatury — od dżinsu po jedwab.

Stopa SteamGlide

Specjalna stopa SteamGlide płynnie przesuwa

się po każdej tkaninie. Nie przywiera, jest

odporna na zarysowania i łatwa w czyszczeniu.

Zabezpieczenie na czas przenoszenia

Żelazko można zablokować w stacji bazowej

na czas przenoszenia, co przy okazji zmniejsza

ryzyko przypadkowego dotknięcia gorącej

stopy.

Bezpieczne i łatwe automatyczne wyłączanie

Jeśli żelazko z generatorem pary nie jest

używane przez kilka minut, funkcja

automatycznego wyłączania samoczynnie

wyłączy urządzenie. Pozwala to zaoszczędzić

energię i zapewnia spokój ducha odnośnie do

bezpieczeństwa.
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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

Szybkie usuwanie zagnieceń

Ciągły strumień pary: Do 120 g/min

Moc: 2400 W

Ciśnienie: Do 6,5 bara

Gotowość do użycia: 2 min

Silne uderzenie pary: Do 430 g

Technologia pary na żądanie

Prasowanie w pionie

Napięcie: 220–240 V

Wygodne użytkowanie

Automatyczne wyłączanie

Bezpieczeństwo dla wszystkich tkanin

przeznaczonych do prasowania: Nawet

delikatnych, takich jak jedwab

Poślizg stopy żelazka: 4 gwiazdki

Odporność stopy żelazka na zarysowania:

4 gwiazdki

Stopa żelazka: Stopa SteamGlide

Pojemność zbiornika wody: 1500 ml

Odłączany zbiornik wody

Długość węża: 1,6 m

Zintegrowane gniazdo zasilania

Długość przewodu zasilającego: 1,65 m

Gotowość do użycia: Wskaźnik świetlny,

Wskaźnik dźwiękowy

Napełnianie w dowolnym momencie podczas

użytkowania

Możliwość stosowania wody z kranu

Precyzyjna końcówka parowa

Kontrola kamienia

Usuwanie kamienia i czyszczenie: Inteligentny

system antywapienny

Przypomnienie o usuwaniu kamienia: Sygnał

świetlny, Dźwięk

Pamięć masowa

Zabezpieczenie na czas przenoszenia: Na

potrzeby transportu oraz ze względów

bezpieczeństwa

Schowek na przewód: Pasek na rzep

Schowek na wąż: Schowek na wąż

Akcesoria w zestawie

Pojemnik do usuwania kamienia

Rozmiar i waga

Wymiary opakowania (S x W x D):

23 x 26,5 x 42,6 cm

Wymiary produktu (S x W x D):

20 x 23,3 x 37,1 cm

Łączna waga z opakowaniem: 3,85 kg

Waga żelazka: 1,3 kg

Waga żelazka i podstawy: 2,8 kg

Gwarancja

2 lata gwarancji

Wydajność energetyczna

Energooszczędność*: 35 %

Opakowanie produktu: W 100% nadające się

do recyklingu

Plastik pochodzący z recyklingu: 15 %

Instrukcja obsługi: 100% przetworzony papier

Wykończenie

Kolor: Wodny błękit

* Na podstawie prasowania przez 2 godziny

* Oszczędność do 35% energii zgodnie z normą IEC

603311 w porównaniu z GC6734.
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