
Generator pary pod
ciśnieniem

8400 series

 

1,6 l

 
GC8420

Wspaniałe rezultaty przy małym wysiłku
Bez kompromisów.

Charakteryzujący się dużą mocą lecz zaskakująco wygodny system prasowania pod ciśnieniem wytwarza

nieprzerwany strumień pary. Duży, odłączany zbiornik wody, który możesz w dowolnej chwili napełnić, sprawia,

że prasowanie jest szybsze i łatwiejsze.

Szybkie i efektywne prasowanie

Ciśnienie do 5 barów

Ciągły strumień pary do 110 g/min

Silne uderzenie pary do 160 g

Stopa SteamGlide to najwyższej jakości stopa żelazka od firmy Philips

Wygoda prasowania

Odłączany zbiornik wody

Odłączany zbiornik wody o pojemności 1,6 l

Odporna na temperaturę podkładka: umożliwia bezpieczne stawianie żelazka

Łatwe używanie i przechowywanie

Gotowość do użytku w 2 minuty, nieograniczone uzupełnianie

Żelazko można zabezpieczyć, blokując je na podstawie

Wbudowany schowek na przewód i wąż



Generator pary pod ciśnieniem GC8420/02

Zalety Dane techniczne

Ciśnienie do 5 barów

Im więcej pary, tym szybsze jest

prasowanie. Generowany jest stały, silny

strumień pary, która wnika głęboko w tkaninę,

zapewniając szybsze i skuteczniejsze

prasowanie. Strumień pary można regulować w

zależności od potrzeb.

Silne uderzenie pary do 160 g

Funkcji silnego uderzenia pary można używać

do prasowania w pionie i usuwania

uporczywych zagnieceń.

Odłączany zbiornik wody o pojemności 1,6 l

Odłączany zbiornik wody o dużej pojemności

umożliwia prasowanie parowe przez 3 godziny

bez konieczności ponownego napełniania

zbiornika. Zapewnia silne uderzenie pary przez

długi czas.

Podkładka pod żelazko

Aby zwiększyć wygodę prasowania, żelazko

można umieścić na podkładce. Nie trzeba już

ustawiać żelazka w pozycji pionowej podczas

przerw w prasowaniu, co zmniejsza obciążenie

nadgarstka. Podkładka jest odporna na

temperaturę wynoszącą maksymalnie 250°C.

Zabezpieczenie na czas przenoszenia

Żelazko z generatorem pary jest wyposażone

w zabezpieczenie na czas przenoszenia.

Można bezpiecznie zablokować żelazko na

podstawie, aby zmniejszyć ryzyko dotknięcia

gorącej stopy. Można też bez problemu

przenosić generator pary.

Akcesoria

Dołączone do zestawu: Odporna na

temperaturę podkładka na żelazko

Wygoda prasowania

Zapobieganie osadzaniu się kamienia: Łatwe

płukanie

Długość przewodu: 1,8 m

Ergonomiczna konstrukcja żelazka:

Ergonomiczna konstrukcja żelazka zapewnia

wygodne prasowanie

Długość węża: 1,9 m

Bezpieczne w użyciu: Zabezpieczenie przed

przegrzaniem

Możliwość korzystania z wody z kranu

Usuwanie zagnieceń

Ciągłe wytwarzanie pary: Do 110 g/min

Para pod ciśnieniem: Do 5 bar

Stopa żelazka: Optymalne rozmieszczenie

otworów wentylacyjnych

Silne uderzenie pary: Do 160 g/min

Prasowanie w pozycji pionowej: Ciągły,

pionowy strumień pary

Wygodne użytkowanie

Kontrola: Wskaźnik gotowości pary, Wskaźnik

odpowiedniej temperatury, Regulowane

wytwarzanie pary, Wskaźnik pustego zbiornika

wody

Łatwa konfiguracja i przechowywanie:

Zabezpieczenie na czas przenoszenia, Łatwe

przechowywanie przewodu i węża

Docieranie do trudno dostępnych miejsc:

Rowek do prasowania wokół guzików,

Końcówka Steam Tip

Zbiornik wody: Odłączany

Wspaniały poślizg

Stopa żelazka: Stopa SteamGlide

Dane techniczne

Moc bojlera: 1200 W

Częstotliwość: 50–60 Hz

Moc żelazka: 800 W

Czas nagrzewania: 2 minuta(y)

Napięcie: 220–240 V
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