
Systémová žehlička

 
Parní ráz 210 g

5 baru

Žehlicí plocha SteamGlide

 

GC8340/02

Skvělé výsledky s minimálním úsilím
Nepřetržitý a silný výstup páry s nádržkou na vodu 1,4 l

Tato výkonná a překvapivě kompaktní systémová žehlička GC8340/02 souvisle

vytváří množství páry pod vysokým tlakem, což urychluje a usnadňuje žehlení.

Díky odnímatelné nádržce na vodu o objemu 1,4 l vydrží žehlička v provozu několik

hodin bez přerušení.

Rychlé a výkonné žehlení

Tlak páry až 5 barů urychluje žehlení

Trvalý výstup páry až 120 g/min

Parní ráz až 210 g pro odstranění těch nejodolnějších záhybů

Vertikální napařování umožňuje odstranění záhybů na zavěšených tkaninách

Pohodlné žehlení

Žehlicí plocha SteamGlide je prvotřídní žehlicí plochou Philips

Lehká žehlička pro snadné žehlení

Žehlička vydrží v provozu až 3 hodiny bez nutnosti doplňování

Velká odnímatelná nádržka na vodu 1,4 l

Šetří spotřebu energie

Úspora 20 % energie a 40 % spotřeby vody

Snadné použití

Trvalé tablety proti vodnímu kameni uvnitř zpomalují usazování vodního kamene



Systémová žehlička GC8340/02

Přednosti

Až 5 barů

Zdvojnásobte rychlost žehlení díky páře pod

tlakem. Pára pod tlakem z žehličky Philips

proniká hluboko do látky a urychluje a

zjednodušuje tak žehlení náročnějších

materiálů.

Vyjímatelná nádržka na vodu

K usnadnění žehlení je třeba velké množství

páry. Mohutný výstup páry znamená časté

doplňování. Zvlášť velká nádržka na vodu o

objemu 1,4 l omezuje nutnost doplňování.

Lehké

Žehlička váží pouhých 1,2 kg, což usnadňuje a

zpříjemňuje žehlení.

Trvalý výstup páry až 120 g/min

Žehlička Philips poskytuje trvalý výstup páry

až 120 g/min, který je udržován pumpováním

malých dávek vody do bojleru. Pro dokonalé a

rychlé odstranění záhybů.

Nastavení Eco

Při výběru nastavení ECO u žehličky Philips

dochází k úspoře 20 % energie a 40 %

spotřeby vody. Nastavení ECO představuje

nejúčinnější způsob k dosažení dokonalých

výsledků žehlení.

Tablety proti vodnímu kameni

Trvalé tablety proti vodnímu kameni zpomalují

usazování vodního kamene, čímž zajišťují lepší

ochranu žehlicího systému

Parní ráz až 210 g

Díky parnímu rázu 210 g budete moci snadno

odstranit ty nejodolnější záhyby.

Žehlicí plocha SteamGlide

Žehlicí plocha SteamGlide je nejlepší žehlicí

plochou Philips pro vaši napařovací žehličku.

Má vynikající odolnost proti poškrábání,

vynikající klouzání a snadno se čistí.

Vertikální napařování

Tato žehlička Philips má funkci vertikálního

napařování pro odstranění záhybů na

zavěšených tkaninách.

 



Systémová žehlička GC8340/02

Specifikace

Snadné použití

Doba zahřátí: 2 min

Délka hadice: 1,7 m

Skladování hadice: Spona hadice

Délka napájecího kabelu: 1,8 m

Kapacita nádržky na vodu: 1 400 ml

Lze kdykoli doplnit: Ano

Nalévání a vylévání vody: Vyjímatelná nádržka

na vodu

Kontrola usazenin

Řešení Calc clean: Tablety anti-calc a

vyplachování

Rychlé a výkonné odstraňování záhybů

Plynulý výstup páry: 120 g/min

Spotřeba: 2 400 W

Žehlicí plocha: Žehlicí plocha SteamGlide

Parní ráz: 210 g

Tlak: Až 5

Špička Steam tip: Ano

Různá nastavení páry: Ano

Vertikální napařování: Ano

Výstup páry: Ano

Podpora udržitelného rozvoje

Nastavení ECO: 20% snížení spotřeby energie

Technické údaje

Napětí: 220–240 V

Hmotnost žehličky: 1,2 kg

Hmotnost žehličky + základny: 5 kg

Rozměry výrobku: 35 x 35 x 25 cm
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