
Systémová žehlička

8400 series

 

1,6 l

 
GC8420

Skvělé výsledky s minimálním úsilím
Bez kompromisů.

Tato výkonná a překvapivě praktická systémová žehlička souvisle vytváří množství páry pod vysokým tlakem.

Velkou odnímatelnou nádržku na vodu lze kdykoli a kdekoli doplňovat, takže žehlení je rychlé a snadné.

Rychlé a výkonné žehlení

Tlak páry až 5 barů urychluje žehlení

Trvalý výstup páry až 110 g/min pro rychlé odstranění záhybů

Žehlicí plocha SteamGlide je prvotřídní žehlicí plochou Philips

Parní ráz až 160 g/min odstraní i nejodolnější záhyby

Pohodlné žehlení

Odnímatelná nádržka na vodu

Odnímatelná 1,6l nádržka na vodu

Tepluvzdorná podložka: pro bezpečné odložení horké žehličky

Jednoduché nastavení a uskladnění

Připravena k použití během 2 minut

Uzamkněte a přenášejte systém bez námahy jen jednou rukou

Integrovaná přihrádka pro skladování šňůry a hadice



Systémová žehlička GC8420/02

Přednosti Specifikace

Tlak páry až 5 barů

Zdvojnásobte rychlost žehlení díky páře pod

tlakem. Pára pod tlakem proniká hluboko do

látky a tak urychluje a zjednodušuje žehlení i u

materiálů, které se žehlí hůře.

Parní ráz až 160 g/min

Aplikací parního rázu uvolníte parní ráz až

160 g/min a odstraníte i ty nejnáročnější

záhyby.

Odnímatelná 1,6l nádržka na vodu

Velkokapacitní nádržka na vodu umožňuje

žehlit bez nutnosti doplňovat vodu. Nádržka

pojme velké množství vody, takže můžete

žehlit 3 hodiny bez přerušení. Protože je

odnímatelná, můžete nádržku kdykoli znovu

snadno naplnit. Těšte se na nekonečný a

mohutný výstup páry.

Odkládací podložka pod žehličku

Pokud máte tepluvzdornou podložku pro

odkládání žehličky lze pro větší pohodlí

žehličku během žehlení odkládat kamkoli.

Jelikož není nezbytné žehličku stále odkládat

na podstavec, není vaše zápěstí tolik

namáhané. Odkládací podložka je vysoce

tepluvzdorná a to i tehdy, je-li na ni umístěna

žehlicí plocha zahřátá na teplotu 250 °C.

Systém Carry-lock

Přenášení parního systému nikdy nebylo tak

jednoduché. Zamkněte žehličku k základně

pomocí páčky na zadní straně a celý systém

můžete přenášet jen jednou rukou. Systém

budete moci přenášet a skladovat okamžitě a

bezpečně, kdykoli bude třeba.

Příslušenství

Balení obsahuje: Tepluvzdorná podložka pro

odkládání žehličky

Pohodlné žehlení

Odstraňování vodního kamene: Snadné

vyplachování

Délka šňůry: 1,8

Ergonomický design žehličky: Ergonomicky

navržená žehlička pro komfortní žehlení

Délka hadice: 1,9, 1,9

Bezpečné používání: Zabezpečení proti

přehřátí

Vhodná pro vodu z vodovodního kohoutku:

Ano

Odstraňování záhybů

Trvalý výstup páry: až 110 g/min

Pára pod tlakem: Až 5 barů

Žehlicí plocha: Optimální tvar otvoru

Parní ráz: Až 160 g/min

Vertikální napařování: Souvislé vertikální

napařování

Snadné použití

Ovládání: Kontrolka připravenosti

k napařování, Kontrolka připravené teploty,

Různá nastavení páry, Kontrolka vyprázdnění

nádržky na vodu

Jednoduchá instalace a použití: Systém

Carry-lock, Snadné uložení kabelu a hadice

dosáhne do těžko přístupných oblastí: Drážka

na knoflíky, Špička Steam tip

Nádržka na vodu: Odnímatelná

Dokonale klouzavá

Žehlicí plocha: Žehlicí plocha SteamGlide

Technické údaje

Příkon bojleru: 1 200

Frekvence: 50 – 60

Příkon žehličky: 800

Doba přípravy na provoz: 2

Napětí: 220 - 240
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