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GC8460

Vynikajúce výsledky pri minimálnej námahe
Bez kompromisov.

Tento žehliaci systém, ktorý je výkonný a zároveň prekvapivo praktický, nepretržite vytvára silnú paru pod

vysokým tlakom. Veľká oddeliteľná nádržka na vodu sa dá kedykoľvek a kdekoľvek doplniť, vďaka čomu je

žehlenie rýchle a jednoduché.

Rýchle a výkonné žehlenie

Tlak pary až 5 barov pre rýchle žehlenie

Zosilnenie pary až 170 g/min. pre tie najnepoddajnejšie záhyby

Kontinuálna para až do 110 g/min pre rýchle vyhladenie záhybov

Žehliaca plocha SteamGlide je žehliaca plocha špičkovej kvality od spoločnosti Philips

Pohodlné žehlenie

Odnímateľná nádržka na vodu

Odnímateľná 1,6 l nádržka na vodu

Teplovzdorná podložka: slúži na bezpečné odkladanie horúcej žehličky

Jednoduché zloženie a odkladanie

Pripravený na použitie za 2 minúty

Bez námahy zaistite a preneste systém jednou rukou

Jednoduché odkladanie šnúry jedným dotykom - stačí stlačiť tlačidlo



Tlakový generátor pary GC8460/02

Hlavné prvky Technické údaje

Tlak pary 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 1,6 l nádržka na vodu

Veľká kapacita nádržky na vodu umožňuje

žehliť pomocou pary bez potreby dopĺňania.

Nádržka pojme veľké množstvo vody, takže

môžete žehliť až 3 hodiny bez prerušenia.

Keďže je odnímateľná, môžete ju kedykoľvek

doplniť. Poskytne vám nekonečne výkonný

prúd pary.

Podložka na odloženie žehličky

Pomocou tejto teplovzdornej odkladacej

podložky môžete žehličku odložiť kdekoľvek,

vďaka čomu bude odteraz žehlenie ešte

pohodlnejšie. Keďže v prestávkach nemusíte

pokladať žehličku kolmo, znižuje sa

namáhanie zápästia. Táto odkladacia podložka

je vysoko odolná voči teplu, dokonca aj keď na

ňu položíte žehliacu plochu zohriatu na 250 °C.

Carry-lock

Prenášanie naparovacieho systému nikdy

nebolo také jednoduché. Zaistite žehličku k

základni pomocou zaisťovacej páčky v zadnej

časti a celý systém prenesiete jednou rukou. To

umožňuje okamžitý a bezpečný prenos a

odloženie systému kedykoľvek potrebujete.

Automatický navíjač šnúry

Vďaka automatickému navíjaniu šnúry stačí

stlačiť tlačidlo a napájací kábel sa automaticky

navinie.

Zosilnenie pary až 170 g/min.

Pri aplikovaní zosilnenej pary sa uvoľní

intenzívny prúd pary až 170 g/min, ktorý

odstráni aj tie najnepoddajnejšie záhyby.

Príslušenstvo

Súčasti balenia: Železná odkladacia podložka

odolná voči teplu

Pohodlné žehlenie

Systém ochrany proti vodnému kameňu:

Jednoduché vyplachovanie

Dĺžka kábla: 1,8

Ergonomický dizajn žehličky: Žehlička s

ergonomickým dizajnom pre pohodlné

žehlenie

Dĺžka hadice: 1,9, 1,9

Bezpečné použitie: Bezpečnostná ochrana

pred prehriatím

Použitie s vodou z vodovodu

Odstraňovanie záhybov

Nepretržitá para: až 110 g/min.

Para pod tlakom: Až 5 barov

Žehliaca plocha: Optimálne rozmiestnenie

parných otvorov

Zosilnená para: Až 170 gr/min

Zvislá para: Kontinuálna vertikálna para

Jednoduché používanie

Ovládanie: Indikácia pripravenosti pary,

Indikácia primeranej teploty, Variabilné

nastavenie pary, Kontrolka prázdnej nádoby

na

vodu

Jednoduché nastavenie a skladovanie:

Automatický navíjač šnúry, Carry-lock,

Jednoduché uskladnenie šnúry a hadice

prístup na nedostupné miesta: Drážka na

gombíky, Naparovacia špička

Zásobník na vodu: Odnímateľný

Plynulé kĺzanie

Žehliaca plocha: Žehliaca plocha SteamGlide

Technické špecifikácie

Výkon generátora pary vo Wattoch: 1200

Frekvencia: 50-60

Výkon žehličky vo Wattoch: 800

Doba prípravy na použitie: 2

Napätie: 220 - 240
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