
Tlakový žehliaci
systém

 

SteamGlide

 

GC8330/02

Vynikajúce výsledky pri minimálnej námahe
Nekonečná výkonná para s 1,4 l nádobou na vodu

Tento žehliaci systém, ktorý je výkonný, avšak prekvapivo kompaktný, nepretržite

vytvára silnú paru pod vysokým tlakom, vďaka čomu je žehlenie rýchle a

jednoduché. Vďaka 1,4 l odnímateľnej nádobe na vodu môžete žehliť celé hodiny

bez prerušenia.

Rýchle a výkonné žehlenie

Tlak pary až 5 barov pre rýchle žehlenie

Pripravená na použitie do 2 minút s neobmedzeným dopĺňaním

Kontinuálna para až 120 g/min.

Prídavný prúd pary 180 g na ľahké odstránenie nepoddajných záhybov

Vertikálna para pre odstránenie záhybov na zavesených látkach

Pohodlné žehlenie

Ľahká žehlička pre bezproblémové žehlenie

SteamGlide je žehliaca plocha špičkovej kvality od spoločnosti Philips

Žehlite až 3 hodiny bez dopĺňania vody v zásobníku

Extra veľká odnímateľná 1,4-litrová nádoba na vodu

Znížená spotreba energie

Ušetrite 20 % energie a 40 % spotreby vody



Tlakový žehliaci systém GC8330/02

Hlavné prvky Technické údaje

Až 5 barov

Zdvojnásobte rýchlosť žehlenia pomocou

stlačenej pary. Stlačená para preniká hlboko do

tkanín, vďaka čomu je žehlenie rýchle a

jednoduché aj pri tých najnáročnejších

tkaninách.

Odnímateľná nádoba na vodu

Aby sa vám ľahko žehlilo, potrebujete veľa

pary. Silný výstup pary znamená veľa

dopĺňania. Veľmi veľká 1,4-litrová nádobka na

vodu znižuje potrebu dopĺňania vody.

Nízka hmotnosť

Žehlička váži len 1,2 kg, žehlenie s ňou je tak

jednoduché a bez námahy.

Para je pripravená za 2 minúty

Para je pripravená pri maximálnej úrovni za 2

minúty a vodu môžete dopĺňať kedykoľvek

Nastavenie Eko

Nastavením ECO ušetrite 20 % energie a 40 %

spotreby vody. Nastavenie ECO ponúka

energeticky najúčinnejší spôsob žehlenia s

dosiahnutím dokonalých výsledkov.

Kontinuálna para až do 120 g/min.

Kontinuálna para až do 120 g/min. vďaka

malým množstvám vody, ktoré sa zakaždým

čerpajú do generátora pary. Pre dokonalé a

rýchle vyhladenie záhybov.

Prídavný prúd pary až 180 g

Zosilnenie pary umožní jednoducho vyžehliť

dokonca aj tie najnepoddajnejšie záhyby.

Žehliaca plocha SteamGlide

Žehliaca plocha SteamGlide je najlepšia

žehliaca plocha naparovacej žehličky od

spoločnosti Philips. Má vysokú odolnosť proti

poškriabaniu, hladko sa kĺže a ľahko čistí.

 

Jednoduché používanie

Plnenie a vypúšťanie vody: Odnímateľná

nádoba na vodu

Čas nahriatia: 2 min

Dĺžka hadice: 1,7 m

Odkladanie hadice: Spona na hadicu

Dĺžka napájacieho kábla: 1,8 m

Kapacita nádoby na vodu: 1400 ml

Dopĺňanie kedykoľvek: áno

Používanie vzhľadom na vodný kameň

Riešenie na odstraňovanie vodného kameňa:

Jednoduché vyplachovanie

Rýchle a účinné odstraňovanie záhybov

Kontinuálny výstup pary: 120 g/min.

Príkon: 2400 W

Žehliaca plocha: SteamGlide

Prídavný prúd pary: 180 g

Tlak pary: Až 5 bary(ov)

Naparovacia špička: áno

Variabilné nastavenie pary: áno

Zvislá para: áno

Udržateľnosť

Nastavenie ECO: O 20 % nižšia spotreba

energie

Technické špecifikácie

Napätie: 220 - 240 V

Hmotnosť žehličky: 1,2 kg

Hmotnosť žehličky + základne: 5 kg

Rozmery produktu: 35 x 35 x 25 cm
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